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 00 ريدصت

 00 ةمدقم

 ١س ا ا ا لوا مة ة ية رقة ء رزمة وة رربم هرصغو ىردنكسلا هللا ءاطع نبا

 80 6 امته نوم ممن هن مهو ة مهمل ةيفوصتلا هللا ءاطع نبا ةايح

 988 ملل ا ىدنرلا ىرزفنلا دابع نبا

 لال ا ا ا هه ن نة مة نر وممن ممم ممم مجم ممم وقل ىدنرلا ىزفنلا تافنصم

 ا ةيئاطعلا مكحلا ىف ةرظن

 8 60و ل0 ل00 مم من منة را ممن م تهت ممن مج ومنة مرمل ةيئاطعلا مكحلا ىف صوصن

 ملقا للة نة مم ممم ا م ممم منن ممم ممم ومهم وو رممف اهحرشو مكحلا بيرقت





 ريدصت

 لامعألا لجأ نم وهو « ( ثارتلا بيرقت ) ةلسلس ىف ىفاثلا باتكلا وه اذه
 « ىمالسإلا فوصتلا ةمئأ نم كامامإ هزاجنإ ىلع ماق « ةمألا هذه فلس اهمدق يتلا

 هامسأ اميف ةيفوصتلا هتبرجت ةغايص عدبأ ىذلا « ىردنكسلا هللا ءاطع نبا : امهوأ

 ليق دقو « مكحلا هذهل هحرش ىف ىدنرلا ىزفنلا دابع نبا : امييناثو «( مكحلا )

 . ( دابع نبال مكحلا حرش دابعلا ىلع هب هللا نم امم » : حرشلا اذه نأش ىف قع

 نم ةيفوصلا ةبرجتلا هتغلب ام ةمق هرابتعاب باتكلا اذه ىلع انرايتخحا عقو دقو

 ىفوص درج نكي مل اهبحاص نأ ىلع دهاش انيأر ىف مكحلاف . ىبدألا ريبعتلا ىف رادنقا

 , قفألا عساو ًاييدأ ناك لب « ةيركفلا هتاحطش اهءارو ىفخت « ةيزمر تارابع ددرب

 ًاريبعت امنع ربعيو « ةيقالخألا هعمتجم مومه شيعي « مائهالا عونتم , ركفلا رييتسم

 فهرملا ساسحالا بناج ىلإ « ةقيقدلا ةغايصلاو « قيمعلا ىبعملا ىلع موقي « ًاذاخأ

 . اهتاعوبتل لثمألا مادختسالاو « ةغللا تايلامجن

 لهسيل ( مكحلا نتم ) باتكلا اذه نمض مدقي نأ ىلع بيرقتلا صرح دقو

 نم اءزج دعب نم حبصتل « اهظفح امبرو « ةعيدبلا روصلا هذه :كاردإ ءىراقلا ىلع

 شاهدإ وأ « ةشقانملا صيخلت ايف نّسْحُي ىتلا « ةفلتخلا فقاوملا ىف اهب لثمتي « هديصر

 1 . قار لوقو « ةيداه ةركفو « عصان يأرب عماسلا

 ةورذلا غلب ٠ صلاخلا ديحوتلا ىف اجبنم ودبي مكحلا هذه ىف فوصتلا نأ قحلاو

 « ةيناميإ ةردقب زيمتي « رشبلا نم صاخ عون مهتأكو ؛ هباطقأو هنمثأ اهشاع ىتلا

 . , سانلا رثكأ امهقيقحت ىلع ردقي ال قالخأ كولسو

 ؛ قيمعلا ناميإلاو , قداصلا ديحوتلا ةمئأ مه نيلوألا فوصتلا ةمئثأ نأ بيرالو

 يف اوغلب ىتح « لمعلاو لوقلاو ةينلا هل اوصلخأو « مهتايلكب هللا ىلإ اوهجوت دقف
 . نيدحوملا ممه ءيلإ حمطت ىذلا ىلعألا لثملا هلك كلذ



 ىكزأ الو  نييكولسلا ةفوصتملا نم ىوقتلا لهأ انه فوصتلا ةمئأب دصقأو

 : ةيلاغلا فقاوملاو « ةحطاشلا راكفألا باحصأ نم غيزلا لهأ ال  ًادحأ هللا ىلع
 , لولحلا ىلإ ًامئاد ىبتنت راغلأ مهلارقأ نأل « لمع الو لوق مهل ملسي ال ءالؤهف

 ةيفسلفلا ءارآلا ضعب مهقانتعإ ةجيتن « ديسجتلاو كرشلا عاق ىلإ ءابغب ىوبتو

 .« ةرطفلا قطنم ءاغلإ لواحتو « لقعلا نوناق رواجتت ةذاش مهلاعفأ نألو « ةيقيرغإلا

 . فيلاكتلاو عئارشلا ليطعتو

 نينمؤملا مظعأ  باتكلا اذه ىف نودبي اك  اوناك يكولسلا فوصتلا ةمئأ نإ

 ىف ًاداهتجا لثمي هنأل « ةيعرشلا ةيحانلا نم هيلع رابغ ال دومحم هاجتإ وهو ًاديحوت
 راثيإو « هراكملا لمحت ىلع اهضوريو « مئازعلاب سوفنلا ذحخأي « ةّنّسسلاو نآرقلا عابتا
 . هلاوضر ىلإ الوصوو « هبحب ًامارغو : هللا ةنج ىف ًاعمط « ايندلا ىف ةداهزلا

 اذبب جرخنل « ليلجلا حرشلا اذه ىف « ةيئاطعلا محلا ضعب أرفن نأ انبسحو

 : نيقداصلا دابعلا ءالؤمل فصنملا مّكُحلا

 . اهيف صالخإلا رس دوجو اهحاورأو ةمئاق روص لامعألا *

 . ركف ناديم اهب لخدي ةلزغ لثم ءىش .بلقلا عفن ام *
 . تايادبلا ىف ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا تايابنلا ىف حجنلا تامالع نم «

 . هتيابن تقرشأ هعيادب تقرشأ نم م

 . هلضف كهجاو اذإ ةريبك الو « هلدع .كلباق اذإ ةريغص ال «

 كلذ نوكي نأ « هعم كتءاسإ ماودو « كيلإ هناسحإ دوجو نم فحم ه
 . ( نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس ) ملعت ال ثيح نم كل ًاجاردتسا

 « لجو فئاخ بلقو « ةيقن ةرطف نع الإ ردصت ال ةبذعلا تاملكلا هذهف

 : ميراتلا مهل اهظفح ةيلاع ةناكم اهباحصأ غلب كلذلو « ةيضرم ةيضار ةنكمطم سفنو

 . ( مهبر دنع نوءاشي ام مهل ) هتكيشمو هللا لوحب مهو

 هباطقأ دوهع ىلع قلأت ىذلا فوصتلا نأ لجسن نأ نم انعنمب ال كلذ نأ ريغ

 اوهجوتو هللا نع ءالٌؤه فرصنا نيح « نيديرملاو عابتالا ىديأ ىلع ردحنإ دق هنمئأو

 اودجمي نأ لغاشلا مهلغش حبصأف « مهتمثأ .ريسو « مهخويش صاخشأ وح



 , بيذاكأو تادايز نم تمض ام لكب « مهتاماركو مهريس اودرسيو ؛ باطقألا

 , عرشلا هابأيو « لقعلا هليحي ام مههلإ اوبسن امبر لب « ال لصأ ال ةيفارخ تاروصتو
 ةذوعشلا عقتتسم يف ةرحأتملا روصعلا ىف قرطلا لهأ وأ ةفوصتملا قِرَغ كلذبو
 "نع اليدب ( عتابلا هرسو ) « هللا ءاجر عضوم ىف خيشلا ةكرب تراصو « لومخلاو
 ءايلوألا نم اولعج ىتح سانلا ىف عدبلاو تادقتعملا هله تشفو . لمعلا ىف دابتجالا

 , ماحملل دحاوف ؛ تاماركلا قيقحتو « تالكشملا نم تايعون لح ىف نيصصختم

 ىف نيهئاتلل عبارو « زيجاوعلل ثلاثو « ددملل رخخاو « ( ةعيرشلا ىضاق ) ىمسي
 ىلإ نودنسي عابتألا نم ريثكو « مّقعلا ءاسنلا ىلع لمحلا ريسيتل سماحخو « ماحرلا

 2 اذكهو « بيغلاب ملعلا مهح ويش

 هللا نع افارصنا ناك ثيح نم ةديقعلا ىف ةملث عقاولا ف لجسي كلذ لكو

 ىسفنل كلمأ ال لق ٠ : ع هبل لوقي هناحبس هللاو « هئاقولخم ضعب ىلإ هناحبس

 !؟ةعاطو ًابرقو ًاردق ىبنلا نود مه نمب فيكف «؛ ( هللا ءاش ام الإ ًارض الو ًاعفن

 عوجرلاب الإ مي ال كلذو « ةيفصتو ةيقنت ىلإ ةجاحب ىمالسالا فوصتقلا نإ

 اهتدقم ىفو « هيف صالحخإلاو ديحوتلا سورد سانلا نقلت ىتلا « ةليصألا رداصملا ىلإ

 اذهك « ةمألا ءاملع نم نيحلاصلا تافلّؤم نم امهجبن ىلع ءاج امو « ةّنسلاو نآرقلا

 رداصملا ضعب مهل سممتلن نأب مهذعن نحنو « ءازعألا انئارق ىلإ همدقن ىذلا باتكلا
 يمالسإلا ركفلا نم خانم قل ىف مهُسُن انلعلف « هاجنالا اذه قمعت ىتلا ةيثارتلا

 ىلع ملسملا ةيصخش ومنت خانملا اذه ىفو « ًاراسي وأ ًانيه فرحني ال ىذلا « لدتعملا

 ىفنيو « ثايباجيالا ىمدي ىوبرت جبنمو « ةعفا تايكولسو « ةيلمع ءىدابم

 ينل « فئاوطلاو « قرطلاو « بهاذملا تاماسقنا نم ةمألا صلخيو « تايبلسلا

 اينو « فورعمب ًارمأ « ريخلا لعفو « هللا ةعاط لع اهفلؤيو « رضاحلاو ىضاملاب تكتف

 ًاديعب « ةيويحلاو ةريبكلا اياضقلا ىوتسم ىلإ ٠ هتمهو ملسملا لقعب ىقتري اك « ركنم نع

 اناطخخ ددسي . دصقلا ءارو نم هللاو . خيراتلا بساورو ؛ ليصافتلاو تايئزجلا نع
 . مقتسملا هطارص ىلع

 نيهاش روبصلا دبع



 ميحرلا نمحرلا هللا رسب
 ىف

 ةمدقم

 ةمكحلا توي نمو « ءاشي نم ةمكحلا قوي : مبركلا هباتك ىف لئاقلا هلل دمحلا
 . 2بابلألا ولوأ الإ رك ذي امو 2 اريثك أريح وأ دقف

 تنعب امإ « ىيدأت نسحأف ىبر ىنبدأ : لالا لل لوسر ىلع عاسلاو ةالصلاو

 ٠ : دعبو
 ءاطع نبال *“ مكحلا ”' باتك نم تاراتخنا هذه مدقأ نأ ةداعسلا لك ىندعسيف

 ىردنكسلا هللا

 «“ ىدنرلا ىِرْمَتلا دابع 2 0 ل نم ىهو
 تايطمو ؛ باتكلا مجح نكلو ؛ةلمك اهلك *“ مكحل 7 دقأ نأ تددو كو

 . اهبنم تاراتخمب نأ نا اضرف رشنلا

 ةيبدألا اهتميق بناج ىلا « ىربك ةيفوصت ةميق ةيئاطعلا مكحلل نأ كش الو
 وصلا ركفلل لاع لثم ىهو « فوصتلا ملع ىف فص ام مظعأ نم نم ىهف ؛ ةيئفلاو

 ةباحصلا لاوقأ عم ماوتملا ؛ ةنسلاو باتكلا عم مثالتملا « بئاوشلا نم صلاخلا « ىقنلا

 ولعتو « هسفن رهطتو « هحورب ومستو « ملسملا نادجو بطاخت اهنأ كلذ ؛ ىمالنالا

 ؛ ةضيغبلا ةيداملا نم هصلختو ؛ ىحورلا لامكلاو « رهطلاو ءاقنلا تاجرد ىمسأ ىلإ,اهب
 ولعيو , هتاوهش قوف عفت ريف 4 اكواسو اقلخو احورو اسفن ناسنإلا قمسي اذببو

 , ال ادبع نوكي الف « هرئارغب

 ١١(البقرة/ ١9؟,

 م



 ؛ هردق نم عفرت ىتلا ةلضافلا ايلعلا لثملاو « ةليبنلا ةيحورلا ممقلاب كسمعي هنأ اك

 . هسفن حلصتو

 ومسي « ايباجيإ اكولس حبصيو « ةيباسلا نع فوصتلا ىأني قلطنملا اذه نمو

 . لضفأ ةايح وحن ههجويو « عمتجملاب قريو « هكولس نم موقيو « درفلاب

 ابولسأو ةغايص : ىبدأ ىوتسم ىلعأ ىلع تءاج دقف  ةينفلاو ةيبدألا اهتميق امأ

 عيفرلا « ةغايصلا مكحما « فداحلا ىلاعلا بدُدال ىذتحي جذومن ىهف ؛ ةغلو اركفو

 . عوضوملا ىماسلا « ةركفلا ديجلا ,« بولسألا

 حضون  ةينفلاو ةيبدألا اهتميقو « ةيفوصلا اهتميق بئاج ىلإ ةيئاطعلا مكحلاو
 . ةصاخب ىرصملا فوصتلاو « ةماعب فوصتلا تايصخش نم ةماه ةيصخش ملاعم انل

 0 . “ ىردتكسلا هللاءاطع نبا ”” ةيصخش ىه

 : ىلاثلا جبنلا ىلع تاراتخما هذه ضرعو « لمعلا اذه ميدقت ىف ثرس دقو

 “' ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ”* مكحلا هذهل ىلصألا فلؤملل ةمجرت : الوأ

 ““ ىئازاتفتلا ىمينغلا افولا وبأ ”” روتكدلا ذاتسألا هبتك ام ىلع اساسُأ اهيف تدمتعا

 . ”” هفوصتو ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ”* هفلّؤم لالخ نم

 : ةيلاتلا طاقنلا تلمش دقو

 . هترسأو هبسلو هبقلو همسا أ

 . ملعلل هبلطو « ةيردنكسالاب هتأشنو هدلوم ب

 . ةرهاقلاب سيردتلاب هلاغتشا -ج

 . ةينيدلا ةيحانلا نم هرصع صئاصخ د

 . ةيعاتجالاو ةيسايسلا نيتيحانلا نم هرصع  ه

 . هدجسمو هربقو هتافو و

 , ايفوصو املاع هرابتعاب هتناكم  ز

 . ىمالسإلا فوصقلا ىفو « ةيلذاشلا ةقيرطلا ىف هرودو « ةيفوصتلا هتايح -ح
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 “'“ ىدنُرلا ىِرَمَتلا داّبع نبا ”” مكحلا حراشل ةمجرت : ايناث

 نبا ”” نع هئحب ىف ““ ىنازاتفتلا ىمينغلا افولا وبأ ”' روتكدلا هبتك ام اهيف ترزجوأ

 .(م 9١1ه ه ١71/8 سداسلا

 : قأيام ثحبلا اذه لوانث دقو

 هبسلو هبقلو همسا د أ

 - هتأشلو هدلوم ل ب

 . اهم هرثاث ىدمو « ابيف / ىدنرلا 0 روذدو ةيلذاشلا ةقيرطلا اسس

 . هذيمالث  هربقو هتافو  ةمامالاو ةباطنلا هيلوث لس 0

 . ةيفوصتلا اهتيمق  اهصئاصخ  ؛“ ىدئرلا '*” تافنصم ل ز

 ئازاتفلا روبكدلل ؛“ ىردنكسلا هللا ءاطع نا :”' بابك ل ارك هيف تعجر
 : قأي ام لواثت دقو

 .اهددع  اهفينصت ا

 . اهيب طبارتلا ىدم  ةيبدألاو ةينفلا اهصئاصخ ب

 . اهتاعوضوم ل ج

 اهتميقو ةيفوصتلا اهصئاصخن ل د

 . اهتيمهأ  اهبيترت  اهمظن  اهحورش  ه

 . ةمقرم ةققحم ةلقتسم اهم ةمكح لك : مكحلا صوصن ضرع : اعبار

 : ةيثآلا ةقيرطلاب مكحلل ىدنرلا دابع نبا حرش ٌُتلوانت : اسماخ
 . لكشلاب ةطوبضم ةققحم « ةلقتسم ةروصب ةراتخم ةمكح لك زاربإ ب

 . ةيفوص تاحلطصمو تايوغل نم اهيف ام حرش

١١ 



 عضو ايعارم مكحلل هحرش ىف * دابع نبا '” هلآ ام صنب كلذ ٌتبقعأ

 . “' دابع نبا '* مالك ىف صيصنتلاو مقرتلا تامالع

 طافلألا نم ضمافلا حرشو « ةينآق تايآ نم دبع نبا صن ىف م قيوت -

 . مالعألا ضعبل زجوم فيرعتو ؛ تارابعلاو
 فدب# ام نّيبيو « زاجيإب اهانعم حضوي ةمكح لك ىلع ابيقعت تبتك اذه دعب

 . ةيرعش صوصنو « ةيوبن ثيداحأو « ةينارق تايآ نم اهعم قفتي ام ىلإ ريشيو ؛ هيلإ

 : اهم مكحلل حورش نم هيلع تفقو ام ىلع اذه ىف ٌثدمتعا دقو

 ““ ىدنرلا ىزفنلا دابع نبا ”” حرش

 “' ىواقرشلا هللا دبع ”” خيشلا مالسإلا خيش ققحملا حرش

 د '' دومحم ميلحلا دبع *” خيشلا قيقحت غ ““ قورز دمحأ ”' خيشلا حرش

 , بعشلا
 . ىرهزألا ىبوئرشلا ديجملا دبع ” خيشلا حرش

 نب دمحم نب دمحأ ”” هللاب فراعلا فيلأت ”” مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ

 '“ ىنيسحلا ةبيجع

 نب ىفطصم نب دمحم ““ خيشلل ”” هللا ءاطع نم ”” ىمسملا مكحلا حرش

 ““ ةلعلا ىبأ

 عجارملا نمو
 ١ ىنازاتفتلا ىمينغلا افولا وبأ روتكدلا : هفوصتو ىردنكسلا هللا ءاطع نبا .

 ؟  ل ه 1178 سداسلا دلجما ) : ديردم ىف ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص

  54(م

 «  ىردتكسلا هللا ءاطع نبا : ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا

 ؛  ىلرع نب نيدلا ىيحم : رارسألا فئاطل

 ىتوباصلا ىلع دمحم قيقحتو راصتخا : ريثك نبا ريسفت رصتخم .
  5نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا ىلأ مامإلل ”” : فوصتلا ملع ىف ةيريشقلا ةلاسرلا

 ىريشقلا “'“



 تاعوبطم نم ) ىوناهتلا قورافلا ىلع دمحم : نونفلا تاحالطصا فاشك آ ٠

 . ( باتكلل ةماعلا ةعيملا

 . رشنلاو ةعابطلل نيلكنارف ةسسؤمو # ملقلا راد  ةرسيملا ةبرعل ةعوسوملا م

 . ةيبرعلا ةغللا عمجم  ةيوغللا مجاعمللا 1

 . ليبسلا ءاوس انيدهي نأو « ميركلا ههجول اصلاح لمعلا اذه لعجي نأ هللا لأسأ
 مكخلا ” نم تاراتخلا هذه نم تمدق اميف تقفو دق نوكأ نأ وجرأو

 ءىراقلل حيتت ةروصب اهريسيتو اهيرقت ىف تمهسأ دق نوكأ نأو . *“ ةيئاطعلا

 «« قيفوتلا ىلو هللاو « دلاخلا انثارت نم نوللا اذهل باعيتسالاو مهفلا نم اديزم رصاعملا

 . بينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ ىقيفوت امو

 لكيه دمحم



 هرصعو هردنكسلا للا فاطغ نبأ

 هترسأو هبسنو هبقلو همسا

 هللا ءاطع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ : همسا

 . ىسابعلا ىبأبو لضفلا ىبأبو « نيدلا جاتب بقليو
 : لاقيف اهلا بستنيو «ةيردنكسالا لهأ نم هنأ هل نومجرتملا ركذو

 “>١( ىردبكسإلا ”” وأ “ ىردتكسلا '” وأ “' ىناردنكسإلا ”

 خيشلا وه : لاقف « ليصفتلا نم ءىشب هبسنو همسا ركذب ةبيجع نبا درفناو

 نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ لضفلا وبأ نيفراعلا نامجرتو « نيدلا جات مامإلا
 ىماذجلا « هللا ءاطع نب نيسحلا نب ىسيع نب دمحأ نب هللا دبع نبأ نمحرلا دبع

 .ىلذاشلا « ةقيقح ىفوصلا  ارازم ىرهاقلا « اراد ىردنكسالا , ابهذم ىكلاملا « ابسن

 عست ةئنس ةرخآلا ىدامج ىف ىوتملا « هناوأو هرصع ةبخنو « هئامز ةبوجعأ « ةقيرط

 ظ .١'( ةثامعبسو
 لصأ نم هنأ ىنعي هل نومجرتملا ركذي م « بسنلا ىماذج هللا اطع نبا ثوكو

 ةئيدم اونطوتساو « رصم ىلإ اودفو نيذلا « نيبيماذجلا نم هدادجأ لصأو « ىبرع

 . ىمالسإلا حشفلا دعب ةيردنكسإإلا

 ؛ اهسيردتو ةيئيدلا مولعلاب نيلغتشم اوناك اهيف أشن ىتلا هترسأ دارفأ نأ ودديو
 افورعم اهيقف ناك ىردتكسلا هللا ءاطع نب ميركلا دبع دمحم ابأ خيشلا هدج نأل

 هيلع اندمتعا ىذلا عجرملا وهو « ىلازاتفتلا ىمينغلا افولا وبأ . د أ : هفوصتو ىردتكسلا هللا ءاطع نبا )١(
 . ةيساسأ هفصب انه

 ٠١. صا١ ج (مكحلا حرش ىف ممحلا ظاقيا) (؟)



 ناكو « ةيعرشلا مولعلاب الغتشم اهيقف هدجك شن هللا ءاطع نبا نألو ءهرصع ىف

 . هتلزدم غولب ىلإ حمطي

 ىلرع « نطوملا ىرصم « دلوملا ىردنكسا ““ هللا ءاطع نبا ”” نأ نيبتي اذكهو

 عباسلا نرقلا ىف ىرصملا فوصتلا لثمي هنإ ثيح نم ىربك ةميق اذهلو « لصألا
 ىف نيثحابلا ضعب همعزي ام ىرخأ ةيحان .نم ضحدي هنألو « ةيحان نم ىرجملا
 ىذلا فوصتلل الهأ اونوكي مل برعلا نأ نم نيقرشتسملا نم ىمالسإلا فوصتلا

 . ىدنملا وأ ىببرافلا ركفلل جاتن  مهمعز ىف وه

 . ملعلا هبلطو « ةيرديكسإلاب هتأشنو « هدلوم

 ثيحو « هترسأ مقت تناك ثيح « ةيردنكسإلا ةنيدمب ““ هللا ءاطع نبا ”” دلو

 . هقفلا سيردتب الغتشم هدج ناك

 دحاو ضرعتي مل ذإ « ديدحتلا هجو ىلع فرعت ملف اهيف دلو ىتلا ةنسلا امأ

 . اهركذل مجارتلا باتك نم

 قوتو « ىرجم لا عباسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف أشنو « هللا ءاطع نبا دلو

 . ه 7.١9 ةلس ةرهاقلاب

 : راوطأ ةثالثب هتايح تزيقو
 : ةرهاقلا ةئيدمب ريخأو ثلاث روطو « ةيردنكسالا ةنيدمب اهنم ناروط

 هيف أشن دقو . ه 517/4 ماع لبق عقاولا وه ةيردنكسالا ةئيدمب لوألا روطلاف ظ

 وحنو لوصأو هقفو ثيدحو ريسفت نم ةينيدلا هرصع مولعل ابلاط «“ هللا ءاطع نبا ”'

 . تقولا كلذ ىف اهتذئاسأ ةريخ لع  اهريغو « نايبو

 ابأ ”” ابيف بحص ىتلا ةنسلا ىهو ه 5174 ةئس نم أدبي وهف ىناثلا روطلا امأ

 « ىللذاشلا ةقيرط ىلع فوصت هيفو ةرهاقلا ىلإ اهنم هلاحتراب ىبتنيو '“ ىسرملا سابعلا
 . انيح اهسيردتب لغتشا مث « ةينيدلا مولعلا بلط نع تقولا سفن ىف عطقني ملو

١ 



 ىهتنيو « ابم ممقيل ةرهاقلا ىلإ ةيردنكسالا نم هلاحتراب ًادبيف ثلاثلا روطلا امأو

 ٠ هيقفو قفوصك هلاتكاو هجوضن روط.وهو ه 7١9 ةئس ةرهاقلاب هئافوب

 زكارملا نم اماه ازكرم ““ هللا ءاطع نبا ”” رصع ىف ةيردنكسإلا ةئيدم تناكو

 ثيدحللاو ريبسفتلاو هقفلا ىف ءاملعلا ةريخخ نم ريثك اهب ناكو ىرصملا رطقلاب ةيملعلا

 ويش نم ةلمجي ةرخاز ابوك بناج ىلإ « ةيمالسالاو ةيبرغلا مولعلا رئاسو لوصألاو

 ظ . نيح اصلا ةيفوصلا

 عباسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ةيردنكسالا ةنيدمب ًأشن دق ( هللا ءاطع نباف »

 لوقلا نكمي ثيحب « مولعلا فلتخم ىف هرصع ءاملع رابك ىلع ذملتت دقو ؛ ىرجملا

 هتفاقث بناج ىلإ ةلماش ةيلوصأ ةيهقف ةيوغل ةفاقث مهب هلاصتاب هل تأيبع دق هنأب

 . 2“ ىسرملا سابعلا ىلأ ”” هخيشل هتبحصب هل تلوكت ىتلا ةيفوصلا

 ةرهاقلاب سيردتلاب هلاغتشا

 ““ هللا ءاطع نبا ”” حبصأ ب ه 585 ةئس © سابعلا ىبأ ”” خيشلا ةافو دعب

 ةافو لبق ناكو ءهدعب نم اهل ةوعدلاو « هتقيرط ىلع متاقلاو « هملع ثراو

 لحر مث « ةيردئكسإلا ةنيدمب هقفلا سيردتل ردصتلل الهأ حبصأ دق اضيأ “' ىسرملا ”

 هلعلو ظعولاو سيردتلاب لغتشيلو « اهيف مقيل ةرهاقلا ةنيدم ىلإ ةيردنكسإلا نم

 . ليلقب ه 585 ةئس “© ىمرملا سابعلا ىنأ ””  هخيش ةافو لبق اهطوتسا

 نم « ةيفوصلاو ءاهقفلا نم ةلمج ؛' هللا ءاطع نبا ”” ىدي ىلع جرخت دقو

 ىكبسلا نيدلا جات ”” دلاو ء ه 75 ىوتملا ““ ىكبسلا نيدلا ىقت” مامإلا. مهرهشأ

 .ه لالا قوتملا ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط بحاص ”'

 ولع ىلع ليلد اذهو « ةمئألا ةقبط ىف مه نم هللا ءاطع نبا ىلع ذملتن اذكهو

 اهنإ:ىأ ؛ جوع ىلدأ اهب نكي مل  ىطويسلا لوقي 5  هتقيرط نأ ىلعو « هتلزنم
 . ةئسلاو باتكلا عم ةرئاد



 ةيكلاملا ةيردنكسإلا ةسردم ىف هرودو

 عباسلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ىف ؛؛ ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ”” ةايح عقت

 ةبقحلا هذه صئاصخ ىه امف « ىرجهلا نماثلا نرقلا نم لوألا دقعلا ىفو « ىرجمملا

 . ؟ ةينيدلا بهاذملا ةيحان نم رصم ىف

 سداسلا نرقلا رخاوأ لدنم رصمب ىفتخا دق ناك ةعيشلا بهذم نأب خيراتلا انثدحي

 رصمب تداسو ه ه4 ةنس ىبويألا نيدلا حالص ناطلسلا هيلع ىضق نيح ىرجملا

 . ةئسلا لهأ بهاذم تقولا كلذ ذم

  ىرجهلا عباسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ( هللا ءاطع نبا ١ أشن نيحو

 بهاذم عيمج عب ةاوسلا مدق ىلع حبصأ دق هيلإ ىمتني ىذلا ىكلاملا بهذملا دجو

 ىرعشألا نسحلا ىلأ ةديقعل ةدايسلا دجو ا « ىرخألا ةنسلا لهأ

 ““ هللا اطع نبا'” هاجتا ىف ريبك رثأ رصعلا اذه ىف ةدئاسلا ةينيدلا بهاذملل ناكو

 ىرعشألا نسحلا ىلأ ةديقع اعنطصمو « ةيحان نم بهذملا ىكلام ناك دقف  ىبيدلا

 ةيكلام ةّيهقف ةسردم هرصع ىلع ةيردنكسالا ةنيدمب ناكو . ىرخأ ةيحان نم ةيمالكلا

 ىوتملاو « هرصع ىف ةيكلإملا ءاملع ربكأ نم ىرايبإلا نسحلا وبأ خيشلا اهسسأ ةفورعم
 .ه 1١/8" ةئس

  ةسردملا هذه ىلا ابستنم ىكلام هيقف وه ثيح نم ؛“ هللا اطع نبا ”* ناكو

 ىف سردي ناك ذإ ؛ ةيرددكسلا ةسردملا هذهل دادتما هيقفك هلاتكا روط ىف ناك /ُء

 « فوصتلل هسيردت بناج ىلإ « اهريغو ثيدحو هقف نم ةرهاظلا مولعلا رهزألا

 . سائلا نم ةماعلل هظعوو
 افنصم ىطويسلا هل ركذو « ةيكلاملا هقف ىف ““ هللا ءاطع نبا ” فئص دقو

 '' ىعداربلل ةنودملا بيذبت رصتخم ”' هناونع هيف
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 ةيعاتجالاو ةيسايسلا نيتيحانلا نم هرصع

 ناك ىتلا ةيرحبلا كيلامملا ةلود مكح نابإ اهلك ىردنكسلا انيفوص ةايح عقت

 . ه 505 ةنس قوتملا ىفاكرتلا كييأ رعملا اهكولم لوأ

 س ىرجمللا عباسلا ثرقلا نم ريخألا فصنلا ىف رصم ىف ةيسايسلا ةايحلا تناكو

 اوددهو « كيلامملا نيطالس اوبراح راتتلا نأل ؛ ةيسايسلا ةيحانلا نم ةرقتسم ريغ

 .ه ال.5 و اه "5ا/.٠ ىتنس نيب ةعقاولا ةرتفلا نابإ |ارمتسم اديدبت رصم

 ؛ تاطلسلا عيمجب نيطالسلا هيف درفني « ًايدادبتسا مكحلا ماظن ناك كلذكو

 لوصولا ىف اعمط « نيطالسلاو كيلامملا نيب تارماؤملاو نتفلا ثدحت تناك ام اريثكو

 , اضيأ ىلخاد رارقتسا ةمث نكي ملف مكحلا ىلإ

 ةقبط : اهادحإ ؛ امامت نيتزياتم نيتقبط ىلإ نومسقني رصم ناكس ناكو

 ةيطارقتسرألا نولثممي نيذلا نييركسعلا ماكحلا نم ةليلقلا ةئفلا ىهو « كيلامملا

 مكح ىف توص ىأ مهل نكي ملو « نييرصملا نم ةماعلا ىه ىرخألاو « ةيبرحلا
 . دالبلا

 .نأ الإ بعشلا نم تناك نإو ىهو « ةثلاث ةقبط نيتقبطلا نيتاه بناج ىلإو

 ديحولا لئاحلا ىه ةقبطلا هذه تناكو , نيطالسلا مارتحاب نوعتمتي اوناك اهدارفأ
 . ةيفوصلاو ءاهقفلا نم ءاملعلا ةقبط ىهو « بعشلاو نيطالسلا دادبتسا نيب

 نم سل هرصع ىف زراب فوصو هيقف وه ثيح نم «“ هللا ءاطع نبا ”” ناكو

 مهأ نم نأ ىريو « نيطالسلا ءالؤه سأب ىشخي ال ناكف « ةئلاثلا ةقبطلا هذه

 ةداجلا ريغ ىلع اوناك اذإ ركنملا نع مهيهنو « فورعملاب كولملا رمأ . وصلا تابجاو

 ىلع مهميدقتو « مهل راصتنالاو « ءارقفلاب ةقفشلاو « دابعلا عيمجب ةمحرلاو « ةميوقلا

 . ءارمألاو كولملا نم ايندلا ءانبأو « ءاينغألا

 فئاطل ”” ىف هسفن نع لوقي ؛ دوهشم فقوم اذه ىف ( هللا ءاطع نبالو و

 بجي ”” : هل تلق هللا همحر نيج ال روصنملا كلملا ناطلسلاب تعمتجا املو ...““ نمل

 ( مكب اياعرلا بولق تحرشناو « ءاخرلاب مكتلود نرق هللا نإف « هلل ركشلا مكيلع

 ا/ ١



 دوجلاو لدعلا نوبسكتي !؟ « هبالجتسا الو .. هبسكت كولملا عيطتسي ال رمأ ءاخرلاو

 . ءاطعلاو

 ركشو « ناسللا ركش : ماسقأ ةثالث ىلع ركشلا : تلق « ركشلا وه امر : لاق

 ةمعنب امأو ”” : ىلاعت لاق « ةمعنلاب ثدحتلا ناسللا ركشف « نانجلا ركشو « ناكرألا

 اولمعا ) : ىلاعتو هناحبس لاق « هللا ةعاطب لمعلا ناكرألا ركشو ““ ثدحف كبر

 دابعلا نم دحأب وأ ؛ كب ةمعن لك نأب فارتعالا نانجلا ركشو ؛ ؛ اركش دواد لآ

 ريصي ىذلا امو : لاقف « هللا نمف ةمعن نم مكب امو » : ىلاعت لاق «هللا نم ىه

 ىنغ اذ ناك اذإو « داشرإلاو نييبتلابف ملع اذ ناك اذإ : هل تلق « اركاش ركاشلا هب

 رارضألا عفدو « مهيف لدعلا راهظإبف هاج اذ ناك اذإو « دابعلل راثيإلاو لذبلابف
 . ىذ داكنألاو

 ىوطني « هرصع نيطالس دحأ نم ؛“ هللا ءاطع نبا ”” هفقو فرشم فقوم اذهف |

 ةقرشم ةحفص وهو « هسفنبو هللاب هتقثو « ايندلا ىف هدهز ةدشو « هتمه ولع ىلع

 هئيطالسل امئاد نيكتسي نكي م بعشلا نأ نيبث « ىرصملا فوصتلا خيرات ىف

 ناطلسلا هجو ىف فقي “' هللا ءاطع نباك ”' ىفوص هئانبأ نم ناك امنإو « نيدبتسملا

 ةمعن ركش نأ ىلع ةغيلب ةرابع ىف هثحيو « ظعولا ىلإ اجاتخم هاري نيح هظعي ء مهنم
 عفدو « سانلا نيب ةيعاتجالا ةلادعلا قيقحتب الإ نوكي ال  ناطلسلاو هاجلاو كلملا

 . ةيعرلا نع داكتألاو رارضألا

 ةدجسمو هربقو هتافو

 انيفوص قوت  نيكلاسلا ةيبرتو « هللا قيرط ىلإ ةوعدلل تصصحخخ ةايح دعب

 . ه 7١9 ماع ةرخآلا ىدامج رهش ىف ىردنكسلا

 0 ينازاتفتلا 1 روتك دلا حجريو « ةرهاقلاب ةيروصنملا ةسردملاب هتافو تناكو

 ركذو « اهب هتينم هتفاو دق هلأو « ةسردملا هذه ىف سيردتلا ىلوت دق هللا ءاطع نبا نأ

 , 4# 0 89ص : هللا ءاطع نبا : 1؟8 ص : نتا فئاطل )١(
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 ددح دقو « افولا ىنب برقب ةفارقلاب نفد “' هللا ءاطع نبا ”” نأ ““ ىوانملا ””

 هللا ءاطع نبا ”' رق : هصن ام ركذف هربق عضوم (“ ىرمر دمحم '” ذاثسالا

 مطقملا لبج تحت ةئئاكلا افولا ىلا ىلع ىديس ةنابجب ادوجوم لازي ال ““ ىردنكسلا

 . ثيللا مامإلا ةئابجل ةيقرشلا ةهجلا نم

بسني دجسم هللا ءاطع نبالو
ف '“* كرابم ىلع ”” هركذ « ةيردنكسإلاب .هيلإ 

 

 . اههف ةعماجلا دجاسملا نم هربتعاو « ةيردنكسإلاب روهشم هنإ : لاقو ؛« هططخ

 هتتاكم

 ملاعك هتناكم هتافو دعب © ىردنكسلا هللا ءاطع نبال ”” نومجرتمللا فرع

 امنإو « هيفوصلا مجارت باتك نم اعيمج اوسيل نومجرتملا ءالؤهو « هرطخ هل قوصو

 تاداهش نأ ف كش نم سيلو . ءاهقفلا تاقبط باتكو « نيخرؤملا نم مبتيبلاغ

 مهسفنأ هيفوصلا تاداهش نم هتلزنم ىلع لدأ ءاهقفلا تاقبط باتكو « نيخرؤملا

 هذاتسأ هل ابنت دقو . بقانملا ركذ ىف ةغلابملاو « زيحتلا نع دعبأ ةداع نوكت اهنأل ؛ هل

 ناك امل « لبق نم مهريغ ريثكو نومجرتملا اهيلا راشأ ىتلا هلزنملا هذهب <“ ىبمرملا ”'

 هلوق هيلع هتذملت نابإ هيلع لدي ام وحن ىلع « هل هتمزالمو هئاكذ نم هاري

 ايتفم نئوكتل تمرل نئل هللاوف مزلا : اضيأ هلوقو مظع نأش كل ننوكيل هللاو : هل

 ةقيقحلا لهأ بهذمو ( رهاظلا ملعلا لهأ ) ةعيرشلا لهأ بهذم ديري : نيبهذملا ىف

 ١١( . ( نطابلا ملعلا لهأ ١

 ريسفت نم مولعلا عاونأل اعماج ناك : بهذملا جابيدلا بحاص هنع لوقيو

 (؟) هقيرط اوكلسو « ريثك قل هب عفتتا اظعاو « فوصتلا

 بحاص افراع امامإ ناك هنإ : ه !/ال١ ماع ىفوتملا ىكبسلا نيدلا جات هنع لاقو

 (5)» فوصتلا ىف ةخسار امدق هل نإو « تاماركو تاراشإ

 ٠١ ص : ممحلا ظاقيإ ء 188 0 ص هللا ءاطع نبا )١(

 ١ ص هللا ءاطع نبا ٠ ص جاييدلا (؟ )

 . 38 ص هللا ءاطع نبا ب ١75 ص هج ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ( ")



 ةيفوصتلا هللا عاطع نبأ ةأب

 ؟ ةيفوصتلا هتايح تأدب فيك

 مولع نم هنع نوربعي ام ىلعو « ةيفوصلا ىلع اركنم «“ هللا ءاطع نبا ”” ًاشن
 غيست ال ىتلاو « ةيعرشلا صوصنلا رهاظب ةديقتملا ةيهقفلا هتفاقثو هتثيب مكحب قاوذأو

 هرصع ءاهقف دحأ هدلاول هدج ناك دقف , نطابلا ماكحأل ملع وه ثيح نم فوصتلا
 ظ . راكنإلا دشأ ةيفوصلا ىلع نيركنملا

 سابعلا وبأ ”” خيشلا ةيفوصلا نم “' هللا ءاطع نبا ”” مهيلع ركني ناك نممو

 , هرصع ىف ةيردنكسالا ةيفوص رهشأ “' ىسرملا
 بساحي هتلعج « رطاوخخ ةدع هسفن ىف راثأ راكنإلا اذهو ةموصخلا هذه نكل

 ىشخ « ةديدش ةمزأ هسفن نم سحي هب اذإو « فنعتو دتشت ةبساحملا هذهب اذإو « هسفن

 ىلأ '” سلجم ىلإ ةدشب عفدنا اذلو « قح ريغب خيشلا ىلع اركنم نوكي نأ اهعم

 دعبو . كلذك رمألا سيل مأ هتموصخو هراكنإ ىف اقحم ناك اذإ ام نيبتيل « ““ سابعلا
 : هلضفو هملعب رقأو 2“ ىبمرملا سابعلا ”” ىبأب «“ هللا ءاطع نبا ”” عئتقا ءاقللا اذه

 تأرط مث « ةقيقحلا مولع نم هعمس امب هلّقع رهبناو « راكنإ نم هدنع ناك ام بهذو
 تالاح نم ةلاح ىهو « ةصاخلا نا دجولا تالاح نم ةلاح “' هللا ءاطع نبا ”* ىلع
 نم ادب *' هللا ءاطع نبا ”” دجي مل اذكهو « هببس فرعي الو « ههتكردي ال « قلقلا

 . هبلق ءانغ هيف ام ىلإ هركفو هملعب لصوتي مل وهف هروصقو هزجعل هللا ىلإ ءىجتلي نأ

 لجر وهف « ىرخأ ةرم “© سابعلا ىلا ” خيشلا ىلإ دوعي نأ ىف ركف مث نمو
 ودبي ىذلا ديحولا وهو « ىلعأ الثم هذختي نأ نكميو « ءامسلا قرطبو « هللاب فراع
 قلقلا ةلاح تلوحت هخيشب ءاقللا اذه دعبو « هسجاوهو همومه هلازإ ىلع رداق هنأ

 .. ىسفنلا رارقتسالا نم ةلاح ىلإ مهلا ىسفنلا
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 اهضارمأو بولقلا تالامكب املاع ايناحور ابيبط ““ سابعلا وبأ ** ناك اذكهو

 ملعلا ىف ىلعأ الثم ةيفوصلا هتايح ىف ““ هللا ءاطع نبا '” هذختا كلذلو ؛ اهئاودأو

 ىقلتو اماع رشع ىنثا ( ىسرملا ) هخيش «“ هللا ءاطع نبا ”” بحص دقو « قالخألاو
 . ةيلذاشلا ةقيرطلا هنع

 اكلاس هتايح

 ضعب هيلع ناك ام ريغ ىلع ةمات ةمزالم هخيشل امزالم ““ هللا ءاطع نبا ”* ناك

 ىكولسلا هيجوتلا رثأ دقو . بحلا لك هبحي هخيش ناك كلذلو “' ىسرملا ”” ذيمالت
 هبهذم لكش دقف « اريبك اريثأت '* هللا ءاطع نبا *” ىف “' سابعلا ىلأ ”* خيشلا نم

 رثأ تاذ ةيلمعلا ةيفوصلا هتايح تناك اذكهو « هرسأب كولسلا دعاوف ىف ىفوصلا

 . ىرظنلا هبهذم ليكشت ىف ديعب

 ريبدعلا طاقسإ ىف “ هللا ءاطع نبا ”” بهذم قيرطلا ىف هيجوتلا اذه لكش دقو
 سابعلا ابأ ”* خيشلا لثمتي هكولس روط ىف ““ هللا اطع نبا ”” ناكو « كولسلا ىف

 ماد ام بيرغب اذه سيلو « قيض ىف عقو وأ ؛ رمأ هبزح املك هيرظان مامأ ““ ىبرملا
 “ هللا ءاطع نباف ”” . قالخألاو كولسلا ىف ىلعألا لثملا هرابتعاب هخيش ىلإ رظني

 ريصب دشرم خيش فارشإ نم نوكلاسلا هل عضخي امل ةيفوصلا هتايح ىف اعضاخن ناك

 « ةمومذملا رطاوخلا ةبراحمو « سفنلا ةدهاجم نم هنوعنصي املو « هللا لإ قيرطلاب فراع

 ىتح قيرطلا حادم ىف هب جردتي هخيش لازامو , قالخألا لامكلا ىلإ لصوتلا ةيغب
 نأ ىف كش نم 'سيلو « اهتارهز تحافو « اهتارمث تعنيأف « ةفرعملا هبلق ىف سرغ
 قوص لكو لب '' هللا ءاطع نبا ”* هيلا لصو ام ىمسأ ناك هللاب ةفرعملا ىلإ لوصولا
 . ””هللا لإ قيرطلل كلاس

 الماك ايفوص هتايح

 ( الماك ايفوص / ىسرم ا : هخيش ىدي ىلع ؛ هللا ءاطع نبأ '” حبصأ اذكهو

 قوصك هرودب ؛' هللا اطع نبا '” ماق اذه دعبو . هب افراع ىلاعت هللا ىلإ الصاو
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 ؛ ةيلذاشلا ةقيرط ىلع نيديرملا بيذبتو هللا قيرط ىلإ ةوعدلل هتايح سركو « دشرم

 . نأش ىأ نأش ابيف هل ناكو

 ةيلذاشلا ةقيرطلا ىف ةرزود

 ىف ““ هللا ءاطع نبا ”” انيفوص اهيلإ ىمتني ىتلا ةيلذاشلا ةقيرطلا ملاعت صخلتت

 : لاعفألاو لاوقألا ىف ةنسلا عابتاو « ةينالعلاو رسلا ىف هللا ىوقت : ىه هسمخ لوصأ
 ؛ ريثكلاو ليلقلا ىف هللا نع اضرلاو « رابدإلاو لابقالا ىف قلخلا نع ضارعإلاو

 ظ ظ . ءارضلاو ءارسلا ىف هللا ىلإ عوجزلاو
 ىدذلا لصألا وهو « رايتشالاو ريبدتلا طاقسإب لوقلا أدبم كلذك اهملاعت زربأو

 ابهذم هلعجو «“ هللا اطع نبا ”” هقمع ىذلا أدبلا وهو « هلك قيرطلا هيلع ىنبي

 ظ . فوصتلا ىف الماك

 سابعلا وبأ ”” هذيملت الو , فوصتلا ىف تافدصم ؛“' ىلذاشلا ”” كرتي لو

 ناكو « بازحألاو ةيعدألا ضعبو « فوصتلا ىف لاوقأ ةلمج هافلخ ام لكو 4“ ىبمرملا

 « امل مجرتو « امهتيعدأو امهاياصوو « امهلاوقأ عمج نم لوأ وه '“ هللا ءاطع نبا ''

 ناك مث« ثارتلا اذه عاضل هالولو « ىحورلا ةيلذاشلا ةقيرطلا ثارت كلذب ظفحف

 ةيرظنلا ةيلذاشلا ةقيرطلا بادآ نايب ىف ةلمك تافنصم فئص نم لوأ اذه بناج ىلإ

 لكل اهدعاوقبو « اهب فيرعتلاو ةقيرطلا ىف ةغلابلا هتيمهأ تءاج انه نمو ؛ ةيلمعلاو

 | , هدعب ءاج نم

 ةقيرطلا ثارت ظفح ىف ىربكلا ةيمهألا هذه ““ هللا ءاطع نبال ”” ناك اذاو

 ( رصمب ةقيرطلا رشن ةيحان نم ىرحخأ ةيمهأ هل نإف ؛ ةيلمعلاو ةيرظنلا نيتيحانلا نم

 ثيح نم ةقيرطلا دئس ىف ةيمهأ هل ىرخأ ةرابعبو « ةيمالسإلا راطقألا نم اهريغبو

 انخيش ىلإ دئسلاب عجرت ةيلذاشلا قرط عيمج نأب لوقلا نكمي هنإ ىتح دوهعلا نيقلت
 00 ظ ظ . ئردنكسلا

 ب



 ىرصملا فوصتلا ىف هرود

 ةسردملا 'ءانب ىف ةيسيئر ةماعد هنوك بناج ىلإ  ىردنكسلا انيفوص دعي

 . عباسلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ىف ىرصملا فوصتلل لثم زربأ  ةيلذاشلا

 ةيفوصلا نم ريثكلا اهب ناك ةيردنكسالاب “' هللا ءاطع نبا ”” ًاشن انيحو

 قوتملا ىناردنكسالا ىكلاملا ىرابقلا مساقلا ىبأك عرولاو دهزلاب نيروهشملا نييرصملا

 دامح نب دمحم نيدلا فرشو « ه 79 ةنم ىوتملا ىشبحلا توقايو ءه 555 ةنس

 ءاه "555 ةنس قوتملاو « لوسرلا حدم ىف ةروهشملا ةدربلا بحاص رعاشلا ىريصوبلا

 ةيفوصلا ةكرح ترهدزا انيفوص رصع ىو لس “'ىبسرملا ”* ذيمالت نم ناكو
 . ةيماهربلا ةقيرطلاو « ةيدمحألا ةقيرطلاو « ةيعافرلا ةقيرطلاك

 ى ةيفوصلا قرطلا ةكرح راهدزا ىف اضيأ “' هللا ءاطع نبا ”” كراش دقو

 هخيش دعب نم ابيلع متاقلاو « ةيلذاشلا ةقيرطلاب رشبملا ناك دقف «هرصع

 ثيح « ىرصملا فوصتلا نأش نم “' هللا ءاطع نبا ”” ىلعأ دقو . ““ ىسرملا ”

 نم ريثك ىف هتافو دعب اضيأو « هتايح ىف ةيرصملا ةئيبلا ىف هؤارآو هملاعت ترشتلا

 ةقيرطلا عورف مهنع تعرفت نيذلا هذيمالت ىديأ لع «٠ ىرخألا ةيمالسإلا راطقألا

 . رضاحلا رصعلا ىلإ هتافو ذنم ““ مكحلا ”” هفنصم حارش ىديأ ىلعو « دعب اميف

 ىرصملا فوصتلا صئاصخ

 . «“ هللا ءاطع نبا ”” ىلع قدصي مهفوصتو « نييرصملا ةيفوص ىلع قدصي ام

 « قولخلاو قلاخلا نيب داحتالا الو « لولحلا الو ؛ دوجولا ةدحوب لئاق ريغ وهف

 فوصتلا ىضتقمل عضاخن اذه ىف وهو « ةنسلا لهأ بهذمب دح دعبأ ىلإ ديقتم وهو

 . ةنسلاو باتكلا ىلع مكاق امهالكو « ايناث ىلرغملا ىلذاشلا فوصتلاو « الوأ ىرصملا

 دق وهف « ةيبنجألا تادقتعملاو ءارآلا نع صلاخ ىمالسإ فوصت هفوصتو

 رصانعل اهيف رثأ ال ىتلا ىلذاشلا ةقيرط ىلع فوصتو « ةصلاخ ةيمالسإ ةكيب ىف أشن

 . ةنسلا لهأ بهذمل ةدايسلا تناك ثيح رصم ىف شاعو « ةيبنجأ

 اخوي



 اريخأو الوأ فديه « صلاخ تس ىمالسإ فوصت هفوصت نأب لوقلا نكميو

 ريبعتلا ةيحان نم ةصلاخم ةيرصم احور هيف نأبو « ةيحورلا ةيبرتلاو ىقلخلا بيذبتلا ىلإ
 . هرصع ىف ةيرصملا ةايحلا ريوصتو . راكفألا نع

 .. فوصتلا نم ىقلخلا ىلمعلا بناجلاب ةريبك ةيانع هفوصت ىنعيو

 ؟غ



 هصتنذُرلا تابع نبأ

 هنتافلؤمو هتايح

 ديهمت

 ةمالا تايصخشلا نم ريثكب لفاح سلدنألا ىف ىمالسإلا فوصتلا خيرات نإ

 . ءاوسلا ىلع ىحيسملا ركفلاو ىمالسإلا ركفلا خيرات »ىف ترثأ ىتلا

 ناك ىذلا ىسلدنألا فوصلا ““ ىدئرلا ىزفنلا دابع نبا ”” تايصخشلا هذه نمو

 . ىرجهلا نماثلا نرقلا ىف ايئابسأ ىف ةيفوصلا ةيلذاشلا ةسردملل الثم

 « ةقراشملا فوصت ىف حضاو لكشب رثأ دق ىفوصلا 2“ ىدنرلا ”” بهذم نإ

 ةزراب ةناكم نم هل ًايبم ام ىلإ ةفاضإلاب ةقراشملا كئلوأ دنع ةزاتم ةناكم هل تناكو

 , هتامم دعبو هتايح ىف ؛ ىحيسملا فوصتلاو ىبرغملا فوصتلا ىف

 ىدئنّرلا ةايح

 قيرط هكولس  ةيئيدلا مولعلل هتسارد  هتأشنو هدلوم  هبسنو هبقلو همسا
 ةصاخلا هتايح نم بئاوج ضعب  ةيلذاشلا ةقيرطلا ىف هرود  فوصتلا

  هربقو هتافو  سافب نييورقلا دجسمب ةباطخلاو ةمامإلا هيلوت  ةقالخأو

 . هذيمالت

 كغ ,ماكعم م ١ 4 سداسلا دلما , كيردم ىف ةيمالسالا تاساردلا دهعم ةفيحص نم ؛ صيخلت «

 . 548 ب 51١ نم تاحفص ىلازاتفتلا ىمينغلا افولا وبأ د . أ : ““ ىدنرلا دابع نبا * نع

 قل



 هبسنو هبقلو هسا

 نباب ”” ريهشلا ”” ىيحي نب مهاربا نب دمحم نب مههاربا نب كلام نب هللا دبع نب
 هنأو « بسلا ىريمح هنأ نوركذيو « ىرشلا هللا دبع: ركب ىلأب ىنكي هنأو “' دابع
 . ادلب ”' ىدنرلا 0:

 هتأشنو هدلوم

 ف سلدنألا بونجمب ةعقأو ةئيدم ىهو « (20224) ةدنرب دابع نبا دلو

 تناكو ( م 1888 ١89 ) ه /#88 ةنس ىف كلذو « ةقلامو ةيليبشأ نيب قيرطلا

 . نيملسملا مكح تحت امامت ةرقتسم تقولا كلذ ىف “ ةدنر ”

 ناكو ةنايصو فافعو ةراهط لمكأ ىلع ةقيرع ةرسأ ىف “' دابع نبا '” أشن دقو
 . ةينيدلا مولعلاب لاغتشا هترسأ دارفأ ضعبل

 ةينيدلا مولعلل هتسارد

 « نارقلا هدلاو نع ذحأف « ةيادبلا ذنم هميلعتو هتئشدت رمأ هلاخو هوبأ ىلوت دقو

 . ةغللا مولع هلاخ نع ذخأو ؛ تاونس عبس رمعلا نم هلو , هظفح متأو
 بيطخلا هيقفلا خيشلا وه رخآ ذاتسأ ىلع ““ ةدئرب '” اضيأ “© ىدنرلا ”” ذملتتو

 . ىدنرلا نسحلا نب ىلع نسحلا وبأ
 ىديأ ىلع ةيمالسإلا مولعلا رئاس ىف هميلعت لامكتسا ىلإ هحومط هعفد دقو

 « ةفلتخما هدالبب فوطيو برغملا ىلإ لحري هدجن كلذل ؛ هدلب ريغ ىف نيرخآ ةذتاسأ

 . اهفالتخا ىلع ةينيدلا مولعلا ىف نيددعتم ةذئتاسأب لصتيو

 . اهئاملع نع ذخأيل ؛ سرافو ناسملتب ماقأ ام

 ب



 كلذ ىف تدجو ىتلا .ةيكلامللا ةيهقفلا ةسردملا ىلإ ““؛ ىدنرلا '* ىمتنا دقو

 ذملتت دقو « نيزربملا ءاملعلا نم ةفئاطب ةلفاح تناكو « برغملا ىف رصعلا

 . تالوقعملاو مالكلاو لوصألاو هقفلاو ةغللا مولع ىف مهيلع ““ ىدنرلا ””

  تافنصم نم رابكلا هذتاسألا كئلوأ ىلع ىدنرلا هؤرقي ناك ام ىلإ ةرظنو

 دقف . فوصتلا قيرط كولس لبق هل تأيب# ىتلا اهجالوكمو ىدنرلا ةفاقث انل رهظت

 بتك نمو ”* بجاحلا نبا رصتخم ”” و “' بيذبتلا ”” : هقفلا بتك نم أرق اميف أرق
 باتك : مالكلا بتك نمو ءملسم حيحصو «““ ًأطوملا ”” : ثيدحلا
 ةديقعو « ىلصألا © بجاحلا نبا ”” باتكو « ىنيوجلا ىلإعملا ىبأل ““ داشرإلا ”

 هتافنصم لالخ نم حضتت « ةيلقعو ةينيد ةفاقث هل تأيهت دق اذببو ؛ بجاحلا نبا

 عم ةيشمتم  ةيفوصلا قاوذألا نم هنمضتت ام بناج ىلإ  ىهف . فوصتلا ىف
 باجعإ زوحي نأ هئاكذب عاطتسا دقو « ىلقعلا قمعتلا نم ولخت الو « ةئسلاو باتكلا
 , هتذئاسأ

 . . فوصتلا قيرط هكولس

 كولس ىلإ ةأجف هجني هدجن ل هجولا اذه ىلع ةينيدلا مولعلل ىدنرلا ةسارد دعبو
 ؟ فوصنلا ىلع لبقي ىدنرلا تلعج ىتلا عفاودلا ام نكلو « فوصتلا قيرط

 ةرابع مهيدل هدجن ام لكو « عفاودلا هذه نايبل اوضرعتي مل هل نيمجرتملا نإ

 هباحصأو *“ رشاع نبأ ”” فوصلا خيشلا ةبحصل هجوت امدنع هسفن نع اهاق ىدنرلل

 . مهعم ةمالسلا نادجول مهتدلصق : ابيف لوقي *' السب ”'

 ىناعي مهل هتبحص لبق ناك ىدنرلا نأ ىنعي هنإف « كلذك رمألا ناك اذإف

 . هملعت ال ببسل ةنينأمطلاو ةحارلا نادجو مدع نم

 ضعب لاوحأ نع عمسو « فوصتلا بتك ضعب كلذ لبق علاط دق ناك هلعلو

 نمع ثحبيل بهذو « مهكولسب ىدتبي نأ دارأف « ةمالسلا مهنادجو نعو ةيفوصلا

 . مهيديأ ىلع كلسيل برغملاب فوصنلا خويش نم ادوجوم نوكي
 في



 اعيمج اهباحصأ عمجي ةيفوص سرادم برغملاب ““ ىدنرلا ”” رصع ىلع ناكو

 نمو « ىفسلفلا فوصتلا رايت نع دعبلاو « ةنسلاو باتكلاب ديقتلا وه « دحاو عباط

 دمحم نب رمع نب دمحأ '' خيشلا ىدنرلا مهيلع ذملتت نيذلا ةبراغملا ةيفوصلا كفئلوأ

 نم هلصأو ( ةيفوص ةسرلم بحاص ناكو ه /"17 ةنس قوتملا *“*' رشاع نب

 | . سلدنألا

  ةقيرطلا هذه ىلإ هباستنإ | نأ حجرملا نمو « ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلإ انيفوص بسعتا

 نأب باحصألا ضعب هيلع راشأ انيح « هتايح نم ءىشلا ضعب رخأتم تقو ىف ءاج

 هباستنا نكي مل كلذبو « ىردنكسلا هللا ءاطع نبال “' وكحلا ”” باتك مهل حرشي

 ىف ةلثمم اهتسارد ىلع هنم لابقإب ناك امنإو , دنسلاو ىقلتلاب ةقيرطلا هذه .ىلإ
 . ىردنكسلا '' مكح ”'

 ةيلذاشلا ةقيرطلا

 اهئلاعتب هرثأت ىدمو ء.اييف ىدنرلا روذو

 خيشلا ىلإ '* ىدنرلا دابع نبا '” اهيلإ بستني ىتلا ةيلذاشلا ةقيرطلا بسنت
 لوقي 5 هدئسو هبسن ىبهتني ىذلا (ه 505  ه ه5 ) ىلذاشلا نسحلا ىبلأ ”:

 «“ ةلذاش '” ةدلبب هروهظ أدبم ناكو . بلاط ىنأ نب ىلع نب نسحلا ىلإ هل نومجرتما

 0 . سلوت نم ةبيرق ىحو
 ولعب هل ادوهشم ايبرمو « اهفالتخإ ىلع ةينيدلا مولعلاب املاع ايفوص ىلذاشلا ناكو

 . برغملاب نوريثك نوديرمو عاابتأ هل ناكو « فوصتلا ىف. ةلزنملا

 م 547 ةنس' ىلاوح رصم ىلإ « ىلذاشلا نسحلا وبأ ”” خيشلا رجاه دقو

 ةيردنكسإلاب يفوتملا ““ ىبسرملا سابعلا وبأ ”' خيشلا مهنم هعابتأ نم قيرف هبحصو
 ةوعدلا رمأ ىلوت ىلذاشلا ىفوت املو . هباحصأو وه اهب رقتسا دقو . ه 585 ةنس

 « نوريثك ذيمالت نييرصملا نم هبحص ىذلا ““ ىسرملا سابعلا وبا ”” هذيملت هدعب نم
 . مكحلا بحاص (ه )588  7١4 “' ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ”* مهزربأ

 لا



 ؛“' ىلذاشلا ”” لاوقأ عمج ىذلا ؛““ ىردنكسلا هللا ءاطع نبا *' : امهوأ

 ةقيرللا ثارت كلذب ظفحف احل مجرتو امهتيعدأو امهاياصوو *“ ىبسرملا ”:

 ةقيرطلا باداآ ف ةلماكك تافنصم فنص نم لوأ اذه بناج ىلإ ناك مث « ةيلذاشلا

 . ةيلمعلاو ةيرظنلا

 هللا ءاطع نبا مكحل هحرشب كراش ىذلا “' ىدنرلا دابع نبا ”* : امهبناثو
 حرشلا اذهب حاتأو «'هيلإ قبسي مل وحن ىلع ةيلذاشلا ءاراب فيرعتلا ىف ىردنكسلا

 تناكف « سلدنألا فو برغملا ىف ةيلذاشلا ءارآ عاذت نأ ىرخألا هتافنصم رئاسبو
 ءاج نم لكل ىحورلا اهئارت ظفحو « كانه ةقيرطلا راشتنا ىف ةريبك ةيمهأ كلذب هل
 . اضيأ قرشملا ىفو لب « برغملا ىف نيرخآتملا ةيلذاشلا نم هدعب

 (”:هقالبخأو ةصاخلا هتايح نم بناوج

 هسفنل دختي ملو طق جوزتي مل هنأ  ىسلدنألا انيفوصل نومجرتملا انل ركذي
 ارهظم اذه *“ سويثالب نيسأ ”” ربتعا دقو . هسفئب هتمدخ رمأ ىلوتي ناكو «ةمأ

 همركأ دق هللا نإ : لوقي ناك هنأ ““ دابع نبا ”” نع رثأ دق هنأو اصوصخ هتفعل

 روتكدلا ىريو . لوضفلا باب نم نبملإ رظنلا ىف الو ىتح « ءاسنلا ىف ةبغرلا مدعب
 ىلإ ردابتي ال ىتح ؛ ىصخش فرصت وه . “' دابع نبا ” جاوز مدع نأ ىنازاتفتلا

 ىف ايرورض أرمأ نييحيسملا ةيفوص هاري أ  هنوري مالسالا ةيفوص نأ نهلذلا

 ش . ةفعلا ةليضف مارتلا ىو دبعتلا ةايح

 مهلك نم صقني ام اذه ىف اور مو اوبجنأو اوجوزت ةيلذاشلا خويشلا نم ريثكف

 مهقيرط لوصأ نم : نأشلا اذه ىف “هل هللا ءاطع نبا ”” هلوقي ام كيلإو « ةيفوصك

 ١ ( نصا ؟ج « ساقنألا ةولس « 110 ص اج ءبيطلا جفت ١50 . أ ىدنرلا دابع نبا ثحب نع .:

 للازاتفتلا ٠

 ل



 ممنأ ىرتل ؛ لمكي ىتح جوزتي الف برع وأ . قلطي الف جوز وهو اهلخد نم نأ
 ةعيرشب نودتقم جاوزلا مهتحابإ ىف مهنأ حضاوو ؛ اجورت قوصلا نوكي نأ نورزيحت

 . هيبل ةنسو مالسإلا

 هراد ىف سبلي ناك ىدئرلا نأ اهيف ءاج ةياور بيطلا حفن ىفف هيزب قلعتي ام امأ

 ١' . ضيبأ وأ رضخسأ بوثب اهرتس جر اذإف « ةعقرملا

 « بايثلا رخاف سبلي ناك هنأب حرصت ىدنرلا نع ىرخأ ةياور كانه نكلو
 متت ال ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ كلذ « ايلذاش هرابتعاب ىدنرلا فصو ىف قدصأ ىهو

 . نامرح وأ عوج ىلإ اهيديرم وعدت الو 0 سابلب
 ماعطلا نسحأ لكأبو ؛ بايثلا رحخاف سبلي هسفن “' ىلذاشلا نسحلا وبأ ”” ن

 ل رع فولس ىف ايعرأ اصقن كلف اف ىربالو

 ىتح « قاخلا نم بناج ىلع ةماعلاو ةصاخلا هتايح ىف '“ دابع نبا ”” ناكو
 هيلإ هجوي ملو « ةملكلا ىنعمب قلخلا ىف ةودق ناك هلأب اعيمج هل اودهش هيرصاعم نإ
 , هئارآ ىف الو هكولس ىف ال ,انعط دحأ

 : فوصتلا ىف ةيساسأ ةليضف ىهو عضاوتلا ةليضفب ؟“ ىدنرلا '' ربتشاو
 رمحا ءاعدلا هنم بلط اذإ ناك هذيمالت دحأ نأ ىوري ىتح « ءابحلاب كلذك ربتشاو
 رئاسك هللا عم اققحتم كلذك « ىدنرلا ”” ناكو « اريثك ايحتساو ؛ الجخ ههجو
 ىلإ قلق ىف اعلطتم ناسنالا نركي الأ : ىنعمب « ريبدتلاو ةدارإلا طاقسإب « ةيلذاشلا
 ع هللا رمأ نم لبقتسملا نأل ؛ لبقتسملا ىف رومألا هيلإ لوكس امو « لوهجملا ةانكتسا
 ؛' ىدنرلا '”* ناكو . تقولا قحب : مايقلاو « لاحلا ىف هيلع هللا هدروي امب ماتلا اضرلا عم

 هب نولغاشتي امب لغاشتلاو ؛ مهيلإ نوكرلا مدع : ىنعمب قلخلا نع اضرعم كلذك
 مههف عمطلاو « مهلإ | لذلا مدعو , رومألا هفاوت نم

 يس ناكم ف رضي نأ بمب الو لا عم روضحل مئاد هنأ : ةزرابلا هتافص نمو

 نم هذهف كلذ يف ةبارغالو « دابعلا عيمجل ةقفشلاو ةمحرلاب افصتم ناكو . قحلا هيف

 . هللا قيرط ىلإ ةاعدلاو « نيدشرملا نم لّمكلا تافص

 . لازاتفتلا د . أ : دابع نبا ثحب نم : 179 ص "ج بيطلا حفل )١(

 8ع



 هلك اذه لعلو « ىقلخلا لامكلا ىف ايلاع الثم ناك ىدنرلا نأ لوقلا لمحو
 اوناك هنامز كولم نأ ىوريل ىتح ؛ هل اعيمج هرصع ماكح مارتحا ىف اببس ناك

 (١١كلذب لفحي الف « هيدي نيب نوذذلتيو هيلع نومحدزي

 ةمامالاو ةباطخلا هبلوت

  ةدابعلا ىلإ ًاعطقنم ادرجتم ايفوص هتايح ىف نكي مل ىدنرلا نأ ركذلاب ريدجو

 . نييورقلا دجسم ةباطخخو ةمامإ ىهو « ساف ىف ةريبك ةيئيد ةفيظو أيلوتم ناك امنإَو

 كلذ ىف ام عيمجلا ريدقت عضوم ةمامالاو ةباطخلا هيلوت نابإ ىدنرلا ناكو

 اذهو « هيعماس بولق ىف رثؤيف « هنم همالك جرخي « احيصف ابيطخ ناكو « ناطلسلا

 ىلإ كلذب ذفنيف « هللا روب ارينتسم همالك راصو « هقالخأ تبذبت دق هنأ ىلإ عجار

 ْ , هيعماس برولق

 « ةنس ةرشع سمخ نييورقلا دجسمب ةباطخلاو ةمامإلا ايلوتم “' دابع نبا ”* لظ دقو

 . سافب قوت ىتح

 هربقو هتافو

  ه /917 ماع بجر رهش ىف تناك هتافو نأ ىلع هل نومجرتملا عمجأ دقو

 تناك اهنإ : لاقف رثكأ ديدحتب ©“ جارسلا ايركز وبأ ”” خيشلا اهددحو م 8

 (؟) رصعلا ةالص دعب بجر نم ثلاثلا ةعمجلا موي ىف

 ابأ ىعدي صخش رجح ىف هسأر لعج رضتحا امل ““ دابع نبا ”” نإ ليق دقو
 ! هللاي : لوقي مث « مويقلا ىحلا . هلوق ىلإ ىمركلا ةيآ ةءارق ىف دخخأو « مساقلا

 نم ىدنرلا عنتميف « مون الو ةنس هذخأت ال : رضح نم هنقليف ! مويق اي ! ىحاي

 ىلازاتفتلا . د . أ : دابع نبا ثحب نم : ١8 ص اج بيطلا حفن )١(

١ 



 « تببلا اذه هنم عمس هتافو تبرق املف ! مويق اي ! ىح اي ! هللا اي : لوقيو اهتءارق

 : هب ملكت ام رخخآ ناكو

 (')ولصو مهتعطاق اذإ ىنودوع لب ةمعطاقم ُقابحأ قدوعام

 كربتلل سانلا هدصقي سافب مويلا ىلإ ادوجوم ؛* دابع نبا '” يرض لازي الو
 (9 . رصم لهأ دنع ىعفاشلا ةباثمب برغملاب ““ دابع نبا ”' حبصأو « هب

 هليمالت

 اوداشأو « هب اورثأتو « هنع اوذمخأ ذيمالتلا نم ةلمج هءارو دابع نبا فلخ دقو

 ه م6١٠6 ماع سافب ىفوت : 2“ جارسلا ىبحب ”' خيشلا ءالؤه نمو ع هركذب

 (معاذش ١٠5 سعال 5٠١19

 ٠ , يىدنرلا هذاتسأ عم نفدو

 ىخيش *' دابع نبا ”” ىف لوقي ناكو ““ كاكسلا نبا ”” خيشلا : اضيأ هذيمالت نمو

 ““ دابع نبا ”” هذاتسأ عم اضيأ نفدو م 1١ ه  141١6 ماع ىفوت دقو « ىتكربو

 مولعلا ىف مهتناكم مهل ذيمالت '“ دابع نبا ”” ىدي ىلع جرخت فيك نييتي اذببو

 .اعم فوصتلا ىفو ةيئيدلا

 . ىفازاتفتلا روتكدلل ىدلرلا ثحب نع : ١14 ص "ج بيطلا حفن ) ١(

 ٠ ىاازاتفتلا روتكدلل ىدنرلا نع ثحب : ١الال ص "ج بيطلا حفن (؟)

 ندب



 ةيفوصتلا اهتيمهأو اهصئاصخ

 . ففوصتلا ريغ ىفو فوصتلا ىف تافنصملا نم .ةفئاط .““ ىدنرلا ”” انل فلح

 بلغيو « ىنعملا حوضوو « ظافلألا ةقدو « بولسألا ةغالبب ةماع هتافنصم زيمتتو

 . ىلقعلا رظنلا قمع نم ولخت الو « فوصلا قوذلا عباط اهيلع

 . امامت ظافلألا ردق ىلع تارابعلاف « ديزتلا نم ولخت اهترابعو

 عم ةئشمتم اهنأ ىهو « ىدنرلا تافنصم عيمجل ةمزالم ةحضاو ةيصاخن كانهو
 ثيدحلاو ميركلا نارقلاب داهشتسالا ريثك وهف « امهنم ةدمتسم « ةنسلاو باتكلا

 ةعيرشلا نيب عمجي ايفوص ناك هنأل ؛ اهنع ربعي نأ ديري ةيفوصت ةركف لك ىلع فيرشلا .

 . ةقيقحلاو

 « ةيلذاشلا بهذم نايب تنمضت دق اهنأ ىلإ ““ ىدنرلا ” تافنصم ةيمهأ عجرتو

 كئلوأ لك :ىرخألا هتافنصم رئاسو « ةيئاطعلا مكحلل هحرشف « ماهفألا ىلإ | هتبرقو

 . ةيلذاشلا ةقيرطلا بادا فرعي نأ ديري ىلذاش لكل ةيساسأ مجارم دعي

 ىدنرلا تافيصمل ىلك تبث

 “' ةيئاطعلا مكحلا حرشب ةيلعلا بهاوملا ثيغ ” ٠

 هللا ءاطع نبا ”” ىرصملا وصلا مكح ىلع “ ىدئرلا ”” هفلأ حرش وهو

 ٠ ىلذاشلا ىردنكسلا

 نذر



 ىزاجح هللا دبع ”” خيشلا حرش الثم حورشلا هذه نمو مهحورش ىف نيرخأتملا
 حنملا '” مساب فرعيو .ه 1111 ةنس ىفوتملاو رصمب مالسالا خيش ىواقرشلا

 . ىدنرلا حرشل اصيخلت نوكي داكي وهف . “' ةيئاطعلا مكحلا ىلع ةيسدقلا

 ةيئاطعلا مكحلا مظن

 دقف اًضيأ ىردنكسلا هللا ءاطع نبال مكحلا مظن دق ىدنرلا دابع نبا نإ لاقي

 هللا دبع وبأ ىتكربو ىخيش امأ : هصنام ““ كاكسلا نب ىيحي وبأ '' خيشلا ركذ
 © عيدب مظن ىف اهروشم ررد دقعو « مكحلا حرش هنإف هنع هللا ىضر دابع نب

 ىربكلا لئاسرلا ©

 هحل رش ىف“ قورز دمحأ خيشلاو ؛ ”بيطلا حفن ىف ىرقللاك هومجرتم اهركذ

 كر مكحلا لع رشع ىداحلا

 جارسلا ىبحي خيشلا هذيملت ىلا ىدنرلا اهادهأ دقو

 هللا ىلإ كولسلا بادا مهل انيبمو « مهايإ اظعاو « هيديرم ىلا ابب هجوتي اياصو ىهو

 ىرغصلا لئاسرلا 4

 لع رشع ىداحلا هحرش ىف « قورز خيشلاو « بيطلا حفن ىف ىرقم لا اهركذ

 مه ابيحجم نيكلاسلا هيديرم ىلا دابع نبا اهب هجوتي اياصو اهتلمج ىف ىهو . مكحلا
 . هتاماقمو هبادا ضعب ابيف مهل احراشو « فوصتلا ىف مهتلكسأ ضعب ىلع

 . لازاتنتلا روتكدلل ““ ىدترلا '' نع ثحب : ١7 ص ا“ ج بيطلا حفن ) ١(
 . ىئازاتفتلا روتكدلل “' ىدنرلا '* نع ثحب : ١78 ص " ج بيطلا- حفن (؟)

 , يلازاتفتلا روتكدلل 2“ ىدنرلا '” نع ثحب 1١8 ١85 ص" ج سافنالا ةولس ( ١"

9” 



 ةمامإلا ماكحأ ىف ةمالعلا قيقحت  ه

 ( ىدنرلا طخب ىأ ) هطخب هتيأر : الئاق قورز دمحأ '” خيشلا باتكلا اذه ركذ

 . مامإلا هجاتحي ام هيف عمج مخض رفس

 بطخ ةعومج .. *

 . ( تابسانم بطحخ ىهو ) هتافو دعب اماه اعجرم تراصو « سافب

 ىنسمحلا هللا ءامسأ ىلع ةبترم ةيعدأ ٠7

 . مكحلا ىلع رشع ىداحلا هحرش ىف “' قورز ”” خيشلا اهركذ

 مرلعلا لئاسم ىف ةبوجأ م

 . بيطلا حفن ىف ىرقملا اهركذ

 بولقلا توق ىلع لئاسر

 ةفرشلا ةءاضإو ةفحتلا حف ٠

 , ثيدحلا ملع ىف (؛* ىدنرلا '*' هفنص باتك وهو



 “ ةيئاطغلا مكحلا ” هف ةوظن
 اهددع  اهفينصت سا

 راشأ دقف « هتافنصم نم 2“ ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ”” فئص ام لوأ اهنأ ودبي

 طاقسإ ىف ريونتلا لثم . ىرخألا هتافنصم نم ريثك ىف تارقف اهنم سبتقاو « اهملإ
 ىلأ ىلذاشلا هخيشو ئسرملا سابعلا ىبأ خيشلا بقانم ىف نئملا فئاطل ”” و ريبدتلا

 بادآ ىف قيفوتلا ناونع ””و “© سوفنلا بيذهتل ىواحلا سورعلا جاتو ”” *“ نسحلا
 اهضرع اهفئص امل هنأ ““؛ نوئظلا فشك ىف '* ةفيلخ ىجاح ركذ دقو . ““ قيرطلا

 دصاقمب ةساركلا هذه ىف تيتأ دقل « ىنب اي : هل لاقف “' ىبمرملا ”* هخيش ىلع

 . ىلازغلا مامإلل نيدلا مولع ءايحإ * دصقي « ةدايزو“' ءايحالا ””

 هيف فوت ىذلا ماعلا وهو ه 586 لبق تفلأ دق مكحلا نوكت اذه حص اذإف
 ؛ بابشلا تافلؤم نم “' ةيئاطعلا مكحلا ”” نوكت كلذبو '' ىسرملا ”'

 نيسرادلاو ءاملعلا نم ريثكلا اهب ممهاو « ةفلتخم ةديدع تاعبط تعبط دقو

 ١ 'نيقرشتسملا ضعبو حارشلاو نييفوصلاو

 : رهف اهددع امأ

 ضعبل 2 هللا ءاطع نبا 0 تابتاكم ريغ اذهو ع ةمكح كوتس و عبرأو ناتئام

 (''هكحلا نم ريثك ىلع ةلمتشملا هتاجانمو 34 هناوحإ

 , 68١6١0 ال8 ص ا ىازاتفتلا روتكدلل ؛ ىردتكسلا هللا ءاطع نبا ( ) ١
 خيشلا حرش : هللا ءاطع نبا مكح . العلا ىلأ نب ىفطصم نب دمحم خيشلا حرش : هللا ءاطع نبال مكحلا )١(

 .ىرهزألا ىبوئوشلا ديحلا دبع

 انا



 ةينفلاو ةببدألا اهصئاصخ ب

 ةرابع ىهو ؛ ىبرعلا وصلا ىبدألا رثنلا نويع نم “* ةيئاطعلا مكحلا ”” دعت

 . ةريثكلا ىناعملا نمضتت « ةليلق ظافلأ تاذ ؛ ةريصق تارقف نع |

 قيرطل كلاسلا ديرملا ىلإ هجوم باطخخ ةروص ىف ““ ةيئاطعلا مكحلا ”” بلغأو

 . اهتاعارم ىغبني ىتلا كولسلا دعاوق ىلإ اهيبنت « ةيفوصلا

 ىتح ؛ اهنيب قيسنتلاو « تارابعلا ءاقتئاو « ظافلألا رايتخا ىلع دمتعي اهبولسأو

 . «ىرافلا وأ عماسلا سفن ىف رث

 ىتلا تابيبشتلاو ةليخخالا نم راثكإلاب ةمكح 2 6 هللا ءاطع نبا 0 ىنعيو

 ىف كدافأ امبر ”” : هلوق ىف ا « ةروص لمجأ ىف هزربتو « همسجتو « ىنعملا روصت

 ““ اعفن مكل برقأ مهيأ نوردت ال « طسبلا راهن قارشإ ىف هدفتست م ام ضبقلا ليل

 . عمط رذب ىلع الإ لذ ناصغأ تقسب ام : ةزجوم ةرابع ىف هلوقو

 . سانجلاو عجسلا لثم « ىقيسوملا سرجلاو ؛ عاقيإلا تاذ ةيظفللا تانسحماب ىنعي

 تثروأ ةيصعم : هلوق ,ىف ا « هزارباو ىنعملا حاضي ال « ةلباقملا انايحأ مدختسيو

 (9 ارابكتساو ازرع تئروأ ةعاط نم ريش  اراقتفاو الذ

 مكحلا نيب ىقطنملا طبارتلا

 سيلو : ٠١ ص ؛“ هللا اطع نبا ”” هباتك ىف ” ىنازاتفتلا ”” روتكدلا لوقي

 امئاو ؛ اهتاعوضوم بسحب اههيترت اهبحاص عارب مل 5 « ىقطنم طابترا اهتارقف نيب

 لمعت ريغب اهنودف ٠ هقاوذأ ىف هل تضرع ىتلا هسفن تارطخخ نع ةربعم تارابع ىه

 . فيلأت فلكت وأ  فينصت

 بيترت وأ « ىقطنم طابترا ةددعتملا مكحلا هذه نيب سيل اقح له : لءاستن انهو

 ؟ ىفازاتفتلا روتكدلا ىري م ؟ اهتاعوضوم ني

 ) )1١ص : هللا ءاطع نبا 28٠١ 41.
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 : كلذ ىف حارشلاو مكحلل نيسرادلا ءارآ تفلتخا

 نحنف : اهتاعوضوم نيب بيترتلاو « ىقطنملا طابترالا اذه دوجو ىري نم : مهنمف
 هذه نيب امئاد طبري '“  ممهلا ظاقيإ ”” هحرش ىف ““ ةبيجع نبا *” نأ الثم دجن

 خيشلا كلذكو . اهدعب امو اهلبق امو ةمكح لك نيب تالصلا قثويو « مكحلا

 كلذ نع ثدحتي ؛' دومحم ملحلا دبع '” خبشلا قيقحت «هحرش ىف “' قورز ””

  ةعماج ةقئار هتارابع : لوقيف '“ ةيئاطعلا مكحلا '* بابكل هميدقت ىف ةحارص

 ( رظانلاو امل عماسلا كرحتو رطاخلا جببتو « ردصلا جلثت . ةعفان ةقئاف هتاراشإو

 هلوأو « هلك ىف لخاد هلك ذإ | ؛ هملكو هفورح بسانتو « همكحو همولع لخادت

 , اهدعب امل ةيطوتو « اهلبق امل ةلمكت هنم ةلأسم لك لب« هلوق نم ريخألاب طبترم

 ةمكح لكف « هل حرش هنأك اضيأ هلبق ىذلاو هلبق ىذلل حرشلاك هنم باب لكو

 هلوأو « هادتبم هرخخآو « هافرط هطسوأف . ةمدقملاك وأ ةلمكتلاك ىه امثإ ةملك وأ

 . هليصحتب ىنتعا نم كلذ فرعي .« هاهتنم

 : هلوقب كلذ ىلع. "' دومحم ملحلا دبع ”” خيشلا قفحملا بقع دقو

 ىلع كلذو « ةدحاو ةمكح مكحلا نإ : لوقي نأ ىلاعت هللا همحر خيشلا ديري

 « ةدحو اهعمجت الو « اهيب طبار ال « تارئانتم ابنأ نم سائلا ضعب :ظي ام فالخ

 ىكز '' روتكدلا ىلع الثم ةدحولا هذه تيفخ دقلو « لماكتلا ةطبار اهطبرت الو

 لاوقألا نم ةعومجم ىهف ء قيثو طابر ةيئاطعلا مكحلا ني , سيلو : لاقف 2“ كرابم

 هبني ثيحب ةقدلا نم وه ةدحولا هذه رمأ نأ كشالو . . ةفلتخم تاقوأ ىف تمظن

 ١( >هليصحتتب ىنتعا نم كلذ فرعي : لوقيف خيشلا كلذ ىلع

 اممنأ دجنف  ىواقرشلا خيشلاو ءمكحلل هحرش ىف ىرفنلا دابع نبا امأ

 مل امهكل « طباورلا هذه دوجو ىلإ  مكحلا ضعب ىو « ةليلق انايحأ  ناريشي

 '“ قورز '* خيشلاو *“ ةبيجع نبا ”” لاثمأ نم امهريغ ”لعف اك « امود كلذب امرتلي
 ةيركف ةدحوو « لسلستو ىقطنم طابترا كانه : لوقن نأ فاصنالا نم هنأ ىرأو

 ةركف اهمضتو « دحاو عوضومو ؛ دحاو طابر اهب عمجي ىتل مكحلا ضعب نيب

 )١( دومحم ملحلا دبع ”* خيشلا قيقحت “' قورز ”” خيشلل “ هللا ءطع نبا '' مكح ةمدقم “
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 ةدحولا هذه نع ثحبنو ؛ ىقطنملا لسلستلا اذه سملتن نأ ىغبني ال نكلو ؛ ةدحاو
 . هل رربم الو ىعاد ال ىذلا فلكتلاو لحفتلا نم ريثكب الإ مهللا « مكحلا عيمج نيب

 اهتاعوضوم  ج

 هبهذم بعوتست ىهف « فوصتلا ىف هئارآ ةصالخ همكح هللا ءاطع نبا عدوأ

 م اليصفتو احرش الإ سيل  ىرمخألا هتافنصم ىف ءاج ام عيمجو « هرسأب وصلا

 . هتوتحا

 ىف اهراثآ ةيحان نم ةيعرشلا ماكحألا لوانتي ام “ ةيئاطعلا مكحلا ”” نمو

 , اهب قلعتي امو « ةيسفنلا ةدهاجملل ضرعي ام اهنمو . نيكلاسلا نيدبعتملا بولق

 . اهترمك ىه ىتلا لاوحألاو تاماقملا نم اهيلع بئرتي امو
 نيققحتملا باداو , اهجهانمو « اهتاودأو اهعيهامو « ةفرعملا لوح رودي ام اهنمو

 ةلصو للاب هتلصو ؛ دوجولا ,ريسفت ىف ةيقيريف اتيم ءارآ نمضتي ام امو . ابب

 كلاسلا اهيعاري نأ ىغبتي.ىتلا ةماعلا كولسلا بادآ ىلإ ريشي. ام اهنم مث . هللاب ناسنإلا

 ىلإ هلوأ نم هقيرط ُْق ىرحخأ ةرابعبو ( هتفرعمو هلاوحأو هتاماقمو هتادهاجم ىف

 00 مرخخأ

 ةيفوصتلا اهصئاصخ د

 ةيزمرلا ”” ىه ةحضاو ةممس ىفوص فنصم ىه ثيح نم ةيئاطعلا مكحللو
 دافتسي امهدحأ : ناينعم ةرابعلل نوكيف « ةيفوصلا ةيحالطصالا ظافلألا مادختسا ىأ

 . زمرلاب مهدنع ىنعملا وهو ؛ قمعتلاو لياحتلاب دافتسي رخآلاو « ظافلألا رهاظ نم
 . ظفللا ليلق ىف ىنعملا ريثك جمد : اضيأ هيفوصلا دنع ““ رمرلا ”” ىنعيو

 . ةنسلاو باتكلا عم ةيشمتم اهنأ ىهو « ىرخأ ةمس ةيئاطعلا مكحللو

 قد

 . ىئازاتفتلا روتكدلل هللا ءاطع نبا لو م4 ص(ع١1)
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 ' «)اهرهاظ بسحب ةعنشتسم وأ , ةمهوم تارابع ابيف سيلو

 هيف كلس ىذلا كلسملاو : هلوقب اهحارش دحأ «““ ةبيجع نبا *” ريشي اذه ىلإو

 ةفص هب ىنتعملل عدي الو ( هيف نعطلا الو « هراكنا دحأ عسي ال ىديحوت كلسم

 : «نُنلا نذاب هنع اهملزأ الإ ةميمذ ةفص الو « اهايإ هاسك الإ ةديمح

 . ةيفوصتلا اهتميق

 ءاطع نبا '*' بهذم صخلت ىهف « ىربك ةيفوصت ةميق ؛' ةيئاطعلا مكحلل ''

 ةيحان نم “' ىلذاشلا ”” ةقيرطل نيكلاسلل روتسد ىهو ةيحان نم ىفوصلا ؛'
 : ىرعأ

 ““ وكحلا بحاص ”” هوبقلف « هتقيرط ءانبأ نيب © هللا ءاطع نبا ”” رهتشا دقو

 خياشم دحأ  ىبرعلا خيشلا نع ةيفوصتلا اهتميق نايب ىف '' ةبيجع نبا ”” ركذ دقو

 نبا مكح تداك ؛ لوقي ىئانبلا ىمسي اهدقف عمس هنأ  برغملاب نيرخأتلا ةيلذاشلا

 مالكب تزاجل  نارق ريغب زوجت ةالصلا تناك ولو ,ايحو نوكت نأ هللا ءاطع
 , ”هكحلا

 ءاملع نم « ءاهقفلا ىلإ اهقيرط ““ ةيئاطعلا مكحلا ”” ثدجو دقو «اذه

 لثم ىمادقلا نييرصملا رهزألا ءاملع نم ةفئاط اهسيردتو اهحرشب ماقو ؛ رهزألا

 دبع ”* خيشلاو . ( ه 1751 ىفوتملا ) مالسإلا خيش “ ىواقرشلا هللا دبع ”” خيشلا

 رمألا لظو ( م 959١ه /١4 ماع ىفوت ) رهزألا ءاملع نم '“ ىنوئرشلا ديجم

 ىف “' كرابم ىكز ”” روتكدلا موحرملا ركذ دقف ؛ ديعبب, سيل دهع ىلإ كلذك
 امه تناك “ ةيئاطعلا مكحلا *”” نأ ““ قالخألاو بادآلا ىف ىمالسإلا فوصتلا.”'

 , ,ا لبا ءاطع نبا ءالال نص ع١ 0

 . 88 ص هللا ءاطع نبا (؟ )
 , لرقلا نون نم انف نوكي نأ دعب ل وهو ؛ رشبلا مالك فصو ىف « ةدومحملا ريغ ةغلابملا نم برض اذه ( * )

 ( عجارملا ) . ةنسلاو باتككلا ىلاعم ضعب صخلي
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 خيشلا : ءالؤه نمو ءاذه انرصع ىف فيرشلا رهزألا ىف ءاملعلا رابك هسردي
 ةالص دعب .روهمجلل اهسردي ناك ىذلا ( اقباس ةيرصملا رايدلا ىتفم ) تيخب دمحم ”'

 هذه نم ةفئاط هيلع رضح هنأ ركذو « نيسحلا دجسم ىف ناضمر مايأ نم رصعلا

 "7 سنألا دشأ ©“ ةيئاطعلا مكحلا ”” ىلاعمب سنأ هنأو « سوردلا

 راطقأ ىفو « ةفلتخم ةنمزأ ىف ةريثك احورش “' ةيئاطعلا مكحلا '* تحرش دقو

 . ةيولاملاو ةيكرتلاك « انايحأ ةيبنجأ تاغلبو ةريثك

 قرشتسملا  ابيلع ىدنرلا ىزفنلا دابع نبا حرشو ““ مكحلا ”” ةيمهأب رعش دقو

 ىدنرلا حورش عم اهنم ةريثك تارقف مجرتف ““ سويئالب نيسأ لجيم '* ىلابسألا
 1 . ”ابيلع

 مكحلا حورش بو

 حورشل اعبث “' ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ”” هباتك ىف ىفازاتفتلا روتكدلا ركذ

 . احرش نوزشعو ةعبرأ تغلب دقو « اينمز ابيترت ةبترم مكحلا

 . اهعيمج حورشلا هذه ةمق وهف « تبنلا اذه ““ ىدنرلا ”' حرش ردصت دقو

 : وه ىنازاتفتلا روتكدلا اهركذ ىتلا حورشلا هذه ىلإ هفيضأ  رخآ حرش كانهو

 ىلا نب ىفطصم نب دمحم خيش ““ هللا ءاطع نم ”” ىمسملا “ مكحلا ” حرش

 ىمسملا اهحرش اهيلي « ةاجانملاو .تابتاكملا ضعب اهعمو ؛ مكحلا مضي وهو '” العلا
 , ““ لا ءاطع نم ”

 '“ ةيئاطعلا مكحلا حرشب ةيلعلا بهاوملا ثيغ ”” : ىدنرلا حرش

 ةنيدم  ةدنر ىلإ ةبسن ) ىدنرلا ىزفنلا دابع نب مهاربا نب دمحم حرش وه

 م1889 ل ه 915 ةنس وتلا ( ةقلامو ةيليبشأ نيب سلدنألا بونجب ةعقاو

 )١( ص هللا ءاطع نبا : 185 ص ١ج : ىمالسالا فوصتلا 85

 )١(ابن ص هللا ءاطع 8٠



 ايفاو « اباذج اقتئار ابولسأ اذه هحرش ىف دابع نبا عنطصيو . سلدنألا لهأ نم

 .١2)ةقطانملا ةقد هزوعت الو « ضومغ الو هيف ديزت ال ضرغلاب

 امهو « هباحصأ نم نينثا بلط ىلع ءانب مكحلا ىلع هحرش ““ ىدنرلا ”” عضو دقو

 ظ . رمع نب ناميلسو « جارسلا ىيحي

 فلكتو « ةعضو ىلع ىنلمح ىذلاو : هلوقب هسفن ىدنارلا ريشي اذه ىلإو
 دبعلل سيل ىذلا هريدقتو « بلغت ال ىتلا ىلاعت هللا ةدارإ مدقت دعب « هعمجو هفينصت

 هيلع انهبنو « ةميظعلا دصاقملاو بلاطملا نم هانيأر ىذلا مث « برهم الو ىجنم هنم

 ؛ ىلع كلذ ىف باحصأ ضعب حاخلإ ( حرشلل هتمدقم دصقي ) ةمدقملا هذه ردص ىف
 ةصلاخ ةبحمو « ةقيرطلا هذه ىف حيحص داقتعا ىلع مهنوكل « لإ هلأسملاب مهدادرتو
 هللا راشأ اك « هوبغر اميف لمألا مهل تققحو « هوبلط امب مهتفعسأف « ةقيقحلا لهأل
 « انيديأ ىلع هنم ىرجي امب مهاياو هللا انعفن « محو انيلع هب ىضقو « مكحو ىلاعت

 . انيلع الو مهيلع ةجح هلعج الو

 . ““ هيبنتلا ”” مساب *“' مكحلا ” ىلع كلذك ““ ىدنرلا ” حرش فرعيو

 (م ١5534 ب ه 859 ةنس قوتملا ) “' قورز.دمحا '* خيشلا فصو دقو

 « هنع هريغ ىفكي الو « هبل عماجو « هماكحأ ةنازخو نفلا ناتسب : هنأب حرشلا اذه

 ائيش ( مكحلا ىنعي ) باتكلا اذه ىلع بتك نم لك نأو « هريغ نع وه ىفكيو
 دصقلا ىف ( ىدنرلا حرش نود ىأ ) هنود وه امنإف هب انعمس وأ « هاتيقل امن

 ظ - . قيقحتلاو

  ةغلابم الب ربتعي نأ نكمي هنأب حرشلا اذه “© سويئالب نيسأ ”” فصو دقو

 كئلوألو « نيئدتبملا نيديرملل اعفان « ةيفوصتلا ةيدهزلا « ةيرظنلا ىف الماك اعجرم

 عبط دقو دوهشلا تايابن ىلإ لوصولاب اوزاف نيذلا وأ . لامكلا قيرطل نيكلاسلا

 (؟ةفلتخم تاعبط حرشلا اذه

 هللا ءاطع نبا 5! ص )1١(
 . هللا ءاطع نبا و؟ ص (؟)ذ
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 مكحلا مظن ز
 « ارعش اهمظنب رخا قيرف يع دقف « ةيئاطعلا مكحلا حرشب نوريثك يع كو

 : كلذ نمو

 . ىدنرلا دابع نبا مظن ١

 ““ مركلا ضيف ”” ىمسملا ه 985 ىفوتملا فيرش ىلع نب نيدلا لامكل مظن س ؟
 . ىلرع نب دمحم نب ميركلا دبعل جاتا مظنلا ب “7

 . كلام نب مهاربا نبا مظن ل ؛

 ىف مركلا ضيف ”” هناونع نيدلا دعس نب دمحم نب نيدلا باهش ىلعل مظن  ه

 . . 2 مكحلا حرش
 هالومل كلاسلا ةحتاف ”* هناونع « سرافلاب بقلملا ىكلملا ىلع نب هللا دبع مظن 5

 '« مكحلا باتك مظن حرشب مكملا
 00 مكحلا بيترت

 ىلع نيدلا ءالع وهو ““ ةيئاطعلا مكحلا ”” بيترتب رخخآ ىفوص كلذك ىبُعو
 ماع ىفوتملا ىدنملا ىقتملاب فورعملا ناخخ ىضاق نب كلملا دبع نيدلا ماسح نب

 7“ مكحلا بيوبت ىف متألا جبنلا ”* هامس مكحلل ابيترت عضو دقف  ه 81/1

 ىرجسشلا نماثلا نرقلا ذنم ةريثك حورشب ؛' ةيئاطعلا مكحلا ” ترفظ اذكهو
 اينابساك ةدع ةيمالسإ راطقأ ىلإ رصم نم اهقيرط ثدجوو  رضاحلا رصعلا ىلإ

 ايفوص اثارت مكحلا تحبصأ اذببو ؛ ويالملاو دنهلاو ايكرتو ةيبرعلا ةريزجلاو برغملاو
 . ايح

 ٠ مغرلا ىلع . ىرعخألا «« هللا ءاطع نبا *” تافنصم نم فدصم رفظي لو

 . " حورش نم *“ مكحلا ”” هب ترفظ ام لثمب اهزنم ولع )

 )١( ص هللا ءاطع نبا 58 .

 ص هللا ءاطع نبا (؟) 18 ,





 ةيئاطخغلا مكحلا صوصن



 ميحرلا نمحولا هلأ مشب

 ةيئاطخلا مكحلا
 : كنع ىلاعت هللا ىضر ىردتكسلا هللا ءاطع نبا لاق

 لوألا ةيكحلا
 ( للرلا دوجو دنع ءاجرلا ناصقن لمعلا ىلع دامتعالا ةمالع نم )

 ةيناثلا ةمكحلا
 , ةيفخلا ةرهشلا نم  بابسألا ىف كايإ هللا ةمافإ عم  ديرجتلا كتدارإ»
 ( ةيلعلا ةمهلا نع طاطحنا  ديرجتلا ىف كايإ هللا ةماقإ عم  بابسألا كتدارإو

 ةثلاثلا ةمكحلا
 ) رادقألا راوسأ قرخت ال س ممهلا قباوس /

 ةهبارلا ةمكحلا
 (« كسفنل هب مقت ال  كنع كريغ هب ماق امف , ريبدتلا نم كسفن حرأ»
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 ةشماخلا ةمكحلا

 سامطنا ىلع ليلد ب كنم بلط اميف كريصقتو « كل نمض اميف كداهتجا »
 ( كنم ةريصبلا

 ةفحاسلا ةمكحلا

 نمض وهف ؛ كسأيل ابجوم  ءاعدلا ىف حاحلإلا عم ءاطعلا دمأ رخأت نكي ال

 ( ديري ىذلا تقولا ىفو . كسفنل راتخت اميف ال « كل هراتخب اميف ةباجالا كل

 . « ديرت ىذلا تفقولا ىفال

 ةغباسشلا ةمكحلا

 نوكي الثل  هنمز نيعت نإو ب دوعوملا عوقو مدع دعولا ىف كدككشي الو

 ( كتريرس روبل ادامخخإو « كتريصب ىف احدق كلذ

 3 .٠ انلا 5 ك 1

 اهحتف ام هنإف , كلمع لق نإ اهعم لابت الف  فرعتلا نم ةهجو كل حتف اذإ :

 2 كيلع هدروم وه فرعتلا نأ ملعت ملأ  كيلإ فرعتي نأ ديرب وهو الإ كل

 ؟ كيلع هدروم وه امم  هيلإ هيدهت ام نيأو ! هيلإ اهيدهم تنأ لامعألاو

 ةغشاتلا ةمكحلا

 ( لاوحألا تادراو عونتل , لامعألا سانجأ تعوبت »

 ةرشاغلا ةيكحلا

 ( اهيف صالخالا رس دوجو :اهحاورأو : ةمئاق روص : لامعألاو



 ةرشع ةيصاحلا ةمكحلا

 ؛ هجاتن متي ال نفدي مل امم تبن امف , لومخلا ضرأ ىف كدوجو نفدا :

 ةرشع ةيناثلا ةجكحلا
 « ةركف ناديم اهب لخدي « ةلْزُغ لثم ءىش بلقلا عفن ام )

 ةرشع ةثلاثلا ةبكحلا
 ؟ هتارم ىف ةعبطنم ناوكألا روص بلق قرشي فيك

 ؟ هتاوهشب لبكم وهو « هللا ىلإ لحري فيك مأ

 ؟ هنالفغ ءاةيانج نم رهطتي مل وهو ل ةرضح لخدي نأ عمطي فيك مأ

 ؟ هتاوفه نم بهي مل وهو ءرارسألا قئاقد مهفي نأ وجري فيك مأ

 ةرشم ةغباولا ةمكحلا
 هدهشي ملو « نوكلا ىأر نمف « هيف قحلا روهظ هرانأ امنإو « ةملظ هلك نوكلا 0,
 هنع تبجحو , راونألا دوجو هزوعأ دقف هدعب وأ , هلبق وأ , هديع وأ , هيف
 ( راثآألا بحسب فراعملا سومش

 ةرشع ةشماخلا ةبجكحلا
 دوجومب سيل امب هنع كبجح نأ  هلناحبس  ةرهق دوجو ىلع كلدي امم »

 ( دعم

/ 



 رشع ةفداسلا ةمكحلا

 0 : وهو 2( ءىش هبجحي ؟ ءىش لك رهظأ ىذلا مصتي فيك
 تي م. 8 انف 0

 يف 0 ' ذلا

 لكب رهظ ى جحي نأ روصني فيك وهو « ءىش هبجحي .

 نأ

 اءىش لك ىف رهش ىذلا وهو « ىف

 و 2ءىش هبجحي نأ روصتي فيك دوجو لبق رهاظلا وه حب نأ وصب ليك 00 ا هو : هيل هيجي نأ وصي ليك
 نأ /

 نأ

 نأ

 نأ

 ىش لك نم رهظأ ؟ عاش هبجحيي
 ْ ن # 00# م 1 : 0 ل وهو :؛ءىش ؛ في ىش لك نم كيلا برقأ احح در د 0 لا رخو« هيش هيجحي نأ روت فيك ديف عم إل ذل حاولا رحل حي 07

 7 | بجحي نأ روصتي فيك و ام هالولو ؛ ءىش هبجحي روم ف

 0 وجولا رهظي ف مدعلا ىف د اع
 كل فيك م عم ثداحلا تبثي فيك مأ ! مدقلا فصو هل نم . 0

  ةرشع ةهباسلا ةمكحلا

 .ش لهجلا نم كرت ام و رهظ ولا ىف ثدحي نأ دارأ نم  ائيش لهجلا ريغ تقولا ىف ثدحي نأ ( هيف هللا ه ذأ ام ىف

 ُُ م هوا

 . ( سفنلا تان
 وع . . ٠

 ر نم  غارفلا دوجو ىلع لامعألا كتل

0 
 املال 5

 نم كجرخي نأ هنم بلطتال ) ل ؛ ةلاح مم كح خي نأ 1 2 0  كدارأ ولف ء اهاوس اميف كلمعتسيل ظ »

 ( جارخإ ريغ نم كلمعتس ال
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 نورشخلا ةيكحلا

 فئاوه هتدانو الإ اهل فشك ام دنع فقت نأ كلاس ةمه تدارأ امو

 هتدانو الإ  تائوكملا رهاوظ هل تجربت الو « كمامأ بلطت ىذلا : ةقيقحلا

 « رفكت الف ةسف نحن .امنإ : اهقئاقح

 نورشخلاو ةيداحلا ةمكحلا

 ةلقل ؛ هريغل كبلطو  هنع كنم هبيغ هل كبلطو , هل ماهتا  هنه كبلط »
 ( هنع كدعب دوجول هريغ نم كبلطو ,هنم كئايح

 نورشهلاو ةيناثلا ةمكحلا

 ( هيضمي كيف ردق هلو الإ هيد سفن نماه)»

 نورشحلاو ةثلاثلا ةمكحلا

 وه اميف . هل ةبقارملا دوجو نع كعطقي كلذ نإف « رايغألا غارف بقرتت الو

 ( هيف كميقم

 نورشخغلاو ةعبارلا ةمكحلا
 تزربأ ام اهناف  رادلا هذه ىف تمدام  رادكألا عوقو برغتسن ال

 ( اهتعن بجاوو « اهفصو قحتسم وه ام الإ

 نورشهلاو ةسماخلا ةمكحلا
 « كسشنب هبلاط تنأ بلطم رسبت الو ؛ كبرب هبلاط تنأ بلطم فقوت ام )
 تا



 نورشخلاو ةشداسلا ةمكحلا

 ١ تايادبلا ىف هللا ىلإ عوجرلا  تاياهنلا ىف حجْنلا .تامالع نم (

 و رشخلاو ةغباسلا ةمكحلا

 ( هئياهن تفرشأ  هنيادب تقرشأ نم

 نورشخلاو ةنماثلا ةمكحلا
 « رهاوظلا ةداهش ىف رهظ س رئارسلا بيغ ىف عدوتسا اه

 > نويرشحلاو ةهساتلا ةيكحلا

 ؛ هلهأل قحلا فرع هب لدعسملا : هيلع لدتسُي وأ ؛ هب لدتسُي نم نيب ناتش )
 , هيلإ لوصولا مدع نم هيلع لالدتسالاو , هلصأ دوجو نم رمألا تبثأف

 ىتلا ىه راثآلا نوكت ىتح ؛ دعب ىتمو . هيلع لدتسُي ىتح ؛ باغ ىتمف الإو
 ؟ هيلإ لصوت

  نوثالثلا ةمكحلا
 ١ هيلإ نورئاسلا : هقزر هيلع ٌرِدُق نمو « هيلإ نولصاولا : هتعس نم ةَعَّس وذ قفنيل «

 نولوألاف . ةهجاوملاراونأ مهل نولصاولاو , هجوتلا راونأب هيلإ نولخارلا ىدتها :

 مهرذ مث هللا لف» : هنود ءىشل ال هش مهنأل ؛ مهل راونألا ءالؤهو « راونألل

 . ( نوبعلي مهضوخ ىف
 هو



 نوثالتلاو ةيناثلا ةمكحلا
 كنع بجح ام ىلإ كفوشن نم ريخ  بويعلا نم كيف»نطب ام ىلإ كفوشت ١
 ( بويغلا نم

 نوتإلتلاو ةنلاثلا ةمجكحلا
 هبجح ول ذإ , هيلإ رظنلا نع تنأ بوجحملا امنإو ,. بوجحمب سيل قحلا ١
 لكو ءرصاح هدوجول ناكل  رتاس هل ناك ولو , هبجح ام هرتسل ل ءىش
 . ( ةدابع قوف رهاقلا وهو ) رهاق هل وهف  ءىشل رصاح

 نوتالثلاو ةهبارلا ةمجكحلا

 ءادنل  نوكتل ؛ كتيدوبعل ضقانم فصو لك نع كتيرشب فاصوأ نم جرخا 0

 . ( اييرق هترضح نمو ءابيجم  قحلا

 نوثالثلاوب ةسماخلا ةمكحلا
 ةظقيو ةعاط لك لصأو « سفنلا نع اضرلا  ةوهشو ةلفغو ةيصعم لك لصأ ١

 س هسفن نع ىضري ال , الهاج بحصت نألو , اهنع كيم اضرلا مدع , ةفعو

 نع ىضري « ملاعل ملع ىأف , هسفن نع ىضري « املاع بحصت نأ نم كل ريخ

 ؟ هسفن نع ىضري ال ؛ لهاجل لهج ىأو ؟ هسفن

 نوثالثلاو ةعصاسلا ةمكحلا
 , كمدع كدهشت  ةريصبلا نيعو . كنم هبرق كدهشُي  ةريصبلا عاعش »
 ( كدوجو الو « كمدع ال : هذوجو كدهشُي ب ةريصبلا قحو , هدوجول

 نوثالثلاو ةهباسلا ةبكحلأا

 ( ناك هيلع ام ىلع  نآلا وهو ,هعم ءىش الو هللا ناك
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  نوثالثلاو ةنماثلا ةمكحلا
 ١ لامآلا هاطخنت ال  ميركلاف . هريغ ىلإ كيمه ةين دعتت ال (

 وه ناك ام هريغ عفري فيكف ؛ كيلع اهدروم وه , ةجاح هريغ ىلإ نعفرت ال ١
 نوكي نأ عيطتسي فيكف  هسفن نع ةجاح عفري نأ عيطتسي ال نم ؟ | اعضاو هل
 ظ ( ؟! اعفار هريغ نع اهل

 نوغبرألا ةمكحلا

 هتلماعم لجأل , هب كنبظ نسحف  هفصو نسح لجأل , هب كنظ نسحت مل نإ ١

 ( ؟! اننم الإ كيلإ ىدسأ لهو !؟ انسح الإ كدوع لهف . كعم

 نوغبرألاو ةيحاحلا ةبكحلا
 ءاقب الام بلطيو . هنع هل كاكفنا ال نمم , برهي نمم بجعلا لك بجعلا »

 ( ( رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو «راصبألا ىمعت ال اهناف )  هعم

 نوغبرألاو ةيناثلا ةمجمكحلا

 ىذلا ناكملاو , ريسي , ىحرلا رامحك نوكتف ؛ نوك ىلإ نوك نم لحرت ال

 نأو ) نوكملا ىلإ ناوكألا نم لحرا نكلو , هنم لحترا ىذلا وه  هيلإ لحترا
 هللا ىلإ هترجه تناك نمف : ِهلييَع هلوق ىلا رظناو 2( ىهتنملا كبر ىلا
 , اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو , هلوسرو هللا ىلإ هترجهف  هلوسرو
 ةالصلا هيلع هلوق مهف اف , هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف  اهجورتي ةأرما وأ

 . « مالسلاو مهف اذ تنك نإ ءرمألا اذه لمأتو , مالسلاو

 نو



 نوغبوألاو ةثلاثلا ةمكحلا
 ( هلاقم هللا ىلع كلدي الو . هلاح كضهنُي ال نم بحصت ال »

 نوغبرألاو ةهبارلا ةمكحلا
 ١ كنم الاح أوسأ وه نم كتبحص كبم ٌناسحإلا كارآف , ائيسم تنك امبر (

 نوغبرألاو ةسماخلا ةمكحلا
 (« بغار بلق نم زرب لمع رثك الو , دهاز بلق نم زرب لمع لقامو

 نوغبرألاو ةسداسلا ةمكحلا

 ىف ققحتلا نم  لاوحألا نسحو « لاوحألا نسح جئاتن ب لامعألا نسح و
 ( لازنإلا تاماقم

 نوخبرألاو ةهباسلا ةمكحلا
  هركذ دوجو نع كتلفغ نأل , هيف هللا عم كروضح مدعل ء ركذلا كرتت ال

  ةلفغ دوجو عم ركذ نم كعفري نأ ىسعف , هركذ دوجو ىف كتلفغ نم دشأ

 ؛ روضح دوجو عم ركذ ىلا ةظقي دوجو عم ركذ نمو , ةظقي دوجو عم ركذ ىلا
 « روكذملا ىوس امع . ةبيغ دوجو عم ركذ ىلا  روضح دوجو عم ركذ نمو
 . ( زيزعب هللا ىلع كلذ امو ١

 نوخبرآملاو ةنماثلا ةمكحلا
 كرتو . تاقفاوملا نم كتاف ام ىلع نزحلا مدع  بلقلا توم تامالع نم )

 ) تالزلا دوجو نم هتلعف ام ىلع مدنلا

 هه



 نوغبرألاو ةهساتلا ةمكحلا
 نم نإف ؛ ىلاعت هللاب نظلا نسح نع كدصت ةمظع  كدنع بنذلا مظعي ال:

 « هبلذ همرك بنج ىف رغصتسا  هبر فرع

 « هلضف كهجاو اذإ ةريبك الو , هلدغ كلباق اذإ ةريغص الو

 نوشمخلاو ةيصاحلا ةمكحلأ

 ( هدوجو كدنع رقتحيو ؛ هدوهش كنع بيغي لمع نم بولقلل ىجرأ لمع ال :

 0 ادراو هيلع هب نوكعل ء دراولا كياع دروأ امثإ »

 نوسمخلاو ةثلاثلا ةجبكحلا
 4 راثآلا فر نم كررحيو : رايغألا كي نم كلمعتسيل ؛ دراولا كيلع دروأ /

 نوسمخلاو ةغبارلا ةبكحلا
 ( كدوهش ءاضف ىلإ  كدوجو نجس نم كجرخيل ؛ دراولا كيلغ دروأ»

 نوهنمخلاو ةفنماخلا ةمكحلا
 ؛ رارسألاو بولقلا اياطم راونألا »

 هم



 نوسمخلاو ةهصداسلا ةمكحلا

 ب هدبع رصني نأ هللا دارأ اذإف , سفنلا دنج ةملظلا نأ امك , بلقلا دنج رونلا ١

 , رايغألاو ملظلا ددم هنع عطقو , راونألا دونجب هدمأ

 نوشمخلاو ةهباسلا ةمكحلا

 ١ رابدإلاو لابقإلا هل بلقلاو , مكحلا اهل ةريصبلاو . فشكلا هل روتلا «

 نومخلاو ةنماثلا ةمكحلا

 : كيلإ هللا نم تزرب اهنأل , اهب حرفاو « كنم تزرب اهنأل ؛ ةعاطلا كحرفت ال د

 ( نوعمجي امم ريخ وه اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق )

  نوسمخلاو ةهساتلا ةمكحلا

 ١ مهلاوحأ دوهشو « مهلامعأ ةيؤر نع « هيلإ نيلصاولاو . هل نيرئاسلا عطق .
 هنألف  نولصاولا امأو , اهيف هللا عم قدصلا اوققحتي مل مهنألف نورئاسلا امأ
 ( اهنع هدوهشب مهبيغ

 نوتسلا ةجكحلا

 ٠ عمط ردب ىلع الإ - لذ ناصغأ تقسبام (

 :نوتسلاو ةيداحلا ةمكحلا
 1 مهولا لثم ءىش كداق ام »
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 نوتسلأو ةيناثلا ةمكحلا

 نوتسلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 ٠ ناحتمالا لسالسب هيلإ ديق ب ناسحإلا تافطالمب هللا ىلع لبقي مل نم (

 نوتسلاو ةهبارلا ةمكحلا
 اهديق دقف  اهركش نمو  اهلاوزل ضرعت دقف معلا ركشي مل نم
 . اهلاقعب

 نوتسلاو ةسماخلا ةمكحلا

 اجاردتسا كلذ نوكي نأ  هعم كتءاسإ ماودو « كيلإ هئناسحإ دوجو نم فخ و

 . ( دوملعي ال ثيح نم مهجردعتسس ) : كل

 نوتسلاو ةعداشلا ةمكحلا

 ناكول : لوقيف « هنع ةبوقعلا رخؤتف ؛ بدألا ءىسي نأ  ديرملا لهج نم ؛
 ثيح نم هنع هدملا عطقي دقف  داعبإلا بجوأو  دادمإلا عطقل بدأ ءوس اذه

 . ىردي ال وهو  دعبلا ماقم ماقي دقو , ديزملا عبم الإ نكي مل ولو . رعشي ال

 . ديرت امو كيلخي نأ الإ نكي مل ولو

 هال



 نوتسلاو ةهباسلا ةمكحلا

 لوط عم اهيلع همادأو .داروألا دوجوب ىلاعت هللا هماقأ اًدبع تيأر اذإ

 , نيفراعلا اميش هيلع رت مل كنأل ؛ هالوم هحنمام نرقحتست الف  دادمإلا
 )) كرو ناك ام دراو الولف 3 :يبحمل ١ ةجهب الو

 نوتسلاو ةنماثلا ةمكحلا

 ءالؤهو ءالؤه دمن الك ) : هتبحمب مهصتخا موقو , هتمدخل قحلا مهماقأ موق »

 .( ( اروظحم كبر ءاطع ناك امو كبر ءاطع نم

 نوتسلاو ةهساتلا ةبكحلا

 ؛ دادعتسالا دوجوب دابعلا اهيعدي الثل , ةتغب الإ  ةيهلإلا تادراولا نوكت املق »

 نوخبسلا ةمكحلا
 لك اًركاذو , دهش ام لك نع اربعمو ,لئس ام لك نع ابيجم هتيأر نم »
 ( هلهج دوجو ىلع كلذب لدتساف ب ملع ام

 نوهبسلاو ةيداحلا ةمكحلا

 عسن ال  رادلا هذه نأل ؛ نينمؤملا هدابع ءازجل ًالحم ةرخآلا رادلا لعج امنإ »
 . اهل ءاقب ال راد ىف مهيزاجي نأ نع مهرادقأ لجأ هنألو ؛ مهيطعي نأ ديري ام

 م/م



 نوهبسلاو ةيناثلا ةمكحلا
 ( الجأ لوبقلا دوجو ىلع ليلد وهف  الجاع هلمع ةرمث دجو نم »

 نوغبسلاو ةثلاثلا ةيكحل ١

 ( كميقي اميف رظناف  هددع كردق فرعت نأ تدرأ اذإ»

 نوهبسلاو ةغبارلا ةمكحلا
 ةرهاظ همعن كيلع غبسأ دق : هنأ ملعاف  اهنع هب ىنغلاو , ةعاطلا كقزر ىته ٠

 1 ( ةنطابو

 نوهبسلاو ةشماخلا ةمكحلا
 ( كيم ةيلاط وهام  هةنم هبلطت ام ريس »

 نوهبسلاو ةهداسلا ةيكحلا
 رارتخ نم ضوهللا مدع عم ا رارتغالا تامالع نم  اهيلإ ضوهنلا مدع عم  ةعاطلا نادقف نرحلا )

 نم فراعلا لب « هتراشإ نم هيلإ برقأ قحلا دجو  راشأ اذإ نم فراعلا امو

 ؛ هدوهش ىف هئاوطناو , هدوجو ىف هئانفل ؛ هل ةراشإ ال



 نوهبسلاو ةنماثلا ةمكحلا
 ( ةينمأ وهف الإو 2. لمع هنراق ام ءاجرلا 0(

 نوغبسلاو ةهساتلا ةمكحلا

 ؛ ةيبوبرلا قوقحب مايقلاو  ةيدوبعلا ىف قدصلا هللا نم نيفراعلا بلطم »

 نونامثلا ةمكحلا
 | . طسبلا عم ككرتي اليك ؛ كضبقو , ضبقلا عم كيفي اليك ؛ كطسب ١»

 ؛ هنود ءىشل نوكت اليك ؛ امهنع ثاجرخاو

 نونامثلاو ةيداحلا ةمكحلا

 بدألا دودح ىلع فقي الو , اوضبق اذإ مهنم فوخأ  اوطسب اذإ نوفراعلا ١
 : ليلق الإ طسبلا ىف

 نونامثلاو ةيناثلا ةمكحل
 « هيف سفنلل ظحال ضبقلاو , حرفلا دوجوب اهظح هنم سفنلا ذخأت طسبلا )

 نونامثلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 , كاطعأف كعنم امبرو « كعبمف كاطعأ امبو »

 نونامثلاو ةعبارلا ةمكحلا
 « ءاطعلا نيع عنملا داع . عنملا يف مهفلا باب حتف ىتم »
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 :ونامثلاو ةشماخلا ةمكحلا
 باقلاو , اهترغ رهاظ ىلإ رظنت سفنلاف , ةربع اهيطابو « ةرغ اهرهاظ ناوكألا ١
 ( اهتربع نطاب ىلإ رظني

 :نونامثلاو ةفداسلا ةيكحل ١

 « ىنفي رعب نزعتست الف  ىنفي ال زع كل نوكي نأ تدرأ نإ

 نونامتلاو ةهباسلا ةمكحلا
 كيلإ برقأ ةرخآلا ىرت ىتح ؛ كنع ايندلا ةفاسم ىوطت نأ ىقيقحلا ىطلا ١

 ( كنم

 نونامثلاو ةنباثلا ةبكحلا
 ( ناسحإ هللا نم عنملاو , نامرح قلخلا نم ءاطعلا »

 :ونامثلاو ةهساتلا ةمكحلا
 « ةئيسن هيزاجيف 2 ادقن دبعلا هلماعي نأ انبر لج »

 نوهستلا ةمكحلا

 ( الهأ اهل كيضر نأ  ةعاطلا ىلع .كايإ هئارج نم ىفك »

 . نوغستلاو ةيداحلا ةمكحلا
 هدروم وه امو . هتعاط ىف مهبولق ىلع هحتاف وه ام  ءازج نيلماعلا ىفك ١
 * ( هتسناؤم دوججو نم مهيلع
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 نوغستلاو ةيناثلا ةمكحلا
 ماق امف  هنع ةبوقعلا دورو هتعاطب عفديل وأ  هنم هوجري ءىشل ةدبع نم ١

 « هفاصوأ قحب

 نوهستلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 كلذ لك ىف رهف  هرهق كدهشأ  كعبم ىتمو ؛ هرب كدهشأ  كاطعأ ىبم ١

 ( كيلع هفطل دوجوب لبقمو كيلإ فرعتم

 نوهستلاو ةهبارلا ةبكحلا
 ( هيف هللا نع كمهف مدعل ؛ عنملا كملؤي املإ »

 نوهستلاو ةسماخلا ةجكحلا

 كيلع ىضق امبرو . لوبقلا باب كل حتف امو , ةعاطلا باب كل حئنف امبر
 « لوصولا ىف اببس ناكف ل بنذلاب

 نوهستلاو ةفداسلا ةيكحل ١

 ١ ارابكتساو ازع تثروأ , ةعاط نم ريخ  اراقتفاو الذ تثروأ ةيصعم «(

 نوهستلاو ةهباسلا ةمكحلا

 داجيإلا ةمعن , امهنم نوكم لكل دبالو , امهنع هوجوم جرخ ام تاتمعن )

 / دادمإلا ةمعنو

 نوغستلاو ةنماثلا ةمكحلا
 « دادمإلا ىلاوتب ايناثو , داجيإلاب الوأ كيلع معنأ »
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 . نوهستلاو ةهساتلا ةمكحلا

 ةفافلاو . اهنم كيلع ىفخ امب كلل تاركذم بابسألا دوروو « ةيناذ كل كنقاف د

 ( ضراوعلا اهعفرت ال ةيناذلا

 ةثئاملا ةيكحلا
 ( كتلذ دوجو ىلإ هيف درتو , كتقاف دوجو هيف دهشت تقو  ِكتاقوأ ريخ »

 ةثاملا دهب ةيداحلا ةيكحلا

 ؛ هب سنألا باب كل حتفي نأ ديرب هنأ ملعاف  هقلخ نم كشحوأ ىتم و

 ةثاملا دغب ةيناثلا ةمكحلا

 « كيطعي نأ ديري هنأ ملعاف  بلطلاب كناسل قلطأ ىتم »

 . ةثاملا دغب ةثلاثلا ةمكحلا

 ) هرارق هللا ريغ عم نوكي الو , هرارطضا لوريال فراعلا 0

5 6 . ْ 
 ةثاملا دهب ةغبارلا ةيكحلا

 تلفأ كلذ لجأل ؛ هفاصوأ راونأب رئارسلا رانأو , هراثآ راونأب رهاوظلا رانأ »

 : ليق كلذلو ؛ رئارسلاو بولقلا راونأ لفأت ملو . رهاوظلا راونأ

 ( بيغت تسيل بولقلا سمشو ليللاب برغت راهنلا سمش نإ

 ةثاملا دخب ةسماخلا ةيكحلا

 ىذلاف , كل ىلبملا وه  هناحبس  هنأب كملع  كنع ءالبلا ملأ ففخيل »

 ) رايتخالا نسح كدوع ىذلا وه  رادقألا هنه كتهجاو

 اك



 ةثاملا تغب ةسداسلا ةمكحلا

 « هرظن روصقل كلذف  هردق نع هفطل كاكفنا نظ نمو

 ةثاملا دهب ةهباسلا ةمكحلا

 ىوهلا ةبلغ نم كيلع فاخي امناو « كيلع قرطلا سبلت نأ كيلع فاخيال »

 ش . « كيلع

 ةثاملا دخب ةنماثلا ةمكحلا

 ىف ةيبوبرلا ةمظعب رهظو « ةيرشبلا روهظب ةيصوصخلا رس رتس نم ناحبس )
 ( ةيدوبعلا راهظإ

 ةثاملا دهب ةهساتلا ةمكحلا

 ؛ كبدأ رخأتب كسفن بلاط نكلو ؛ كباطم رخأتب كبر بلاطت ال

 ةثاملا طخب ةرشاغلا ةمكحلا

  ةرهقل مالستسالا نطابلا ىف كقزرو « هرمأل الثتمم رهاظلا ىف كلعج ىتم ١
 كيلع ةبملا مظعأ دقف

 ةثاملا تغب ةرشع ةيداحلا ةيبكحلا

 ( هصيلخت لمك  هصيصخت تبث نم لك سيل »

 ةثاملا تغب ةرشع ةيناثلا ةمكحلا

 ىوطني درولاو « ةرخآلا رادلا ىف دجوي دراولا : لوهج الإ درولا رقحتسي ال ١
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 هبلاط وه درولا  هدوجو فلخي الام هب ىنتعي ام ىلوأو , رادلا هذه ءاوطناب

 (؟ هنم كبلطم وه امم كيم هبلاط وه ام نيأو , هنم هبلطت تنأ دراولاو . كلبم

 ةثاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةمكحلا
 ) رارسألا ءافص بسيح ىلع راونألا قورشو 2, دادعتسالا بسحب دادمإلا كورو )

 ةئاملا دهب ةرشع ةعبارلا ةمكحلا

 ( ؟ هب هللا لعفي اذام : رظني لقاعلاو ؟ لعفي اذام : رظني حبصأ اذإ لفاغلا )

 ةثاملا دغب ةرشع ةسماخلا ةمكحلا

 ؛ ءىش لك ىف هللا نع مهتيغل « ءىش لك نم داهزلاو دابعلا شحوتسي امنإ

 ( ءىش نم اوشحوتسي مل ب ءىش لك ىف هودهش ولف

 . ةهقملا صخب ةدقنع ةمسدامللا 1 ةمكملا

 ( هتاذ لامك

 ةثاملا دعب ةرشع ةغباسلا ةمكحلا
 ( هنم زربام كدهشاف  هنع ربصتال كنأ : كنم ملع »

 ةثاملا دخب ةرشع ةنماثلا ةمكحلا

 دوجو نم كيف ام ملعو ؛ تاعاطلا كل نول ب للم دوجو كنم قحلا ملع امل )

  ةالصلا ةماقإ كمه نوكيل ؛ تافوألا ضعب ىف كيلع اهرجحف  هرشلا

 ( ميقم لصم لك امف , ةالصلا دوجو ال



 ةئاملا صخب ةرشع ةهساتلا ةمكحلا

 / بويغلا بابل حاتفتساو . بونذلا ساندأ نم بولقلل ةرهط ةالصلا م

 ةئأاملا صخب نورشخلا ةمكحلا

 قرشتو ,رارسألا نيل اهين عت : ةافاصملا تدعم و ةاجانملا يس ةالصلا /(

 .( اهدادمأ رثكف ب هلضف ىلإ

 ةثاملا دخب نورشحلاو ةيداحلا ةمكحلا
 ١ ىفكيو . هيف قدصلا دوجوب تبلوط لمع ىلع اضوع تبلط ىنم المريد 

 ةمالسلا تادجو « .

 ةثاملا دهب نورشهلاو ةيناثلا ةجكحلا
 لمعلا ىلع كل ءازجلا نم ىفكي . العاف دل تسل لمع ىلع اضوع بلطت ال

 ( الباق هل ناك نأ

 ةثاملا دهب نورشحلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 « كيلإ بستو قلخ  كيلع هلضف رهظي نأ دارأ اذإ

 ةثاملا تغب نورشخلاو ةهبارلا ةمكحلا
 ١ كيلع هدوج رهظأ نإ كحئادم غرفت الو « كيلإ كعجرأ نإ كّماذمل ةياهن ال ,

 ةثاملا دهب نورشهلاو ةهماخلا ةمكحلا
 020: اققحنم ل كتيدوبع فاصوأبو , اقلعتم  هتيبوبر فاصوأب نك ١
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 . ةلاملا دعب نورشهلاو ةسداسلا ةجكحلا

 . ةفصو ىعدت نأ كل حيبيفأ , نيقولخملل امم كل سيل ام ىعدت نأ كعنم

 ( ؟! نيملاعلا بر وهو

 ةثاملا تغب نورشخغلاو ةغباسلا ةمكحلا

 ( دئاوعلا كسفن نم قرخت مل تنأو , دئاوعلا كل قرخت فيك و

 ةثاملا تدخب نورشخلاو ةنماثلا ةمكحلا

 « بدألا نسح قزرت نأ نأشلا امنإ « بلطلا دوجو نأشلا امد

 ةئاملا تغب نورشحخلاو ةهساتلا ةمكحلا

 لذلا لفم كيلإ بهاوملاب عرسأ الو , رارطضالا لثم ءىش كل بلط امو

 )) راقتفالاو

 ةثاملا تغب نوثالثلا ةمكحلا .

 , ادبأ هيلإ لصت مل  كيواعد وحمو : كيواسم ءانف دعب الإ لصت ال كنأ ولو

 « هتمعنب كتمعنو , هفصوب كفصو ىطغ # هيلإ كلصوي نأ تثدرأ اذإ نكلو

 . هيلإ كم امب ال  كيلإ هنم امب : هيلإ كلصوف

 ةثاملا دعب نوثالثلاو ةيداحلا ةمكحلا

 ( لوبقلل الهأ لمع نكي مل  هرتس ليمج الول

 ةثاملا دخغب نوثالثلاو ةيناثلا ةمكحلا

 ( هتيصع اذإ  هملح ىلإ كنم جوحأ  هتعطأ اذإ  هملح ىلإ تنأو
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 ةثاملا دخب نوثالثلاو ةنلاثلا ةمكحلا

 هللا نم نوبلطي ةماعلاف : اهيف رتسو , ةيصعملا نع رتس : نيمسق ىلع رتسلا )

 هللا نم نربلطي ةصاخلاو  قلخلا دنع مهتبترم طرقس ةيشخ ؛ اهيف رتسلا ىلاعت
 « قحلا كلملا رظن نم مهطوقس ةيشخ « اهنع رتسلا

 ةثاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا ةمكحلا
 سيل , كرثس نمل دمحلاف س هرثس ليمج كيف مركأ امنإف ل كمركأ نم :

 ١ « كركشو كمركأ نمل دمحلا

 ةئاملا دعب نوثالثلاو ةسماخلا ةمكحلا
 , ميركلا كالوم الإ كلذ سيلو « ميلع كبيعب رهو ؛ كبحص نم الإ كبحص ام )

 ( هيلا كرم دوعي ءىشل ال كبلطي نم بحصت نم ريخ

 ةئاملا حخب نوثالثلاو ةهضصاسلا ةمكحلا

 , اهيلإ لحرت نأ نم كيلإ برقأ ةرخآلا تيأرل  نبقبلا رون كل قرشأ ولا
 ( اهيلع ءانفلا ةفسك كثرهظ دق  ايندلا نساحم .تيأرلو

  ةئاملا دغب حوثالثلاو ةغباسلا ةمكحلا
 ؛ هعم دوجوم مهول هنع كبجح نكلو , هعم دوجوم دوجو هللا نع ثلبجح اه )

 ةئاملا دخب نوثالثلاو ةنماثلا ةمكحلا
 -- هتافص ترهظ ول « راصنإ دوججو اهيلع عقو ام - تانوكملا ىف هروهظ الول)

 ( هتانركم تلحمضا
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 ةئاملا صغب نوثالثلاو ةهساتلا ةمكحلا

 1 , رهاظلا هنأل ؛ ءىش لك دوجو ىوط . نطابلا هنأل ؛ ءىش لك رهظأ »

 ةثاملا دغب نوغبرألا ةمكحلا
 تاوذ عم فقت نأ كل نذأ امو , تانوكملا ىف ام رظنت نأ كل. حابأ »

 ملو « ماهفألا باب كل حتف , ( تاوامسلا ىف اذام اورظنا لق ) : تانوكملا

 ) مارجألا دوجو ىلع كلدي الث , تاوامسلا اورظنا : لقي

 ةئاملا دغب نوعبرألاو .ةيصاحلا ةمكحلا

 ( هتاذ ةيدحأب ةوحممو « هتابثإب ةتباث ناوكألا ر

 ةثاملا دغب نوعبرألاو ةيناثلا ةمكحلا
 ١ اهنم هملعت امل ؛ كسفنل اماذ تنأ نكف ؛ كيف هنونظي امل ؛ كلوحدمي سائلا (

 ةثاملا دغب :نوهبرألاو ةثلاثلا ةمكحلا
 ( هسفن نم هدهشي ال فصوب هيلع ىشي نأ هللا نم ايحتسا  حدم اذإ نمؤملا )

 ةثاملا دخب نوغبرألاو ةهبارلا ةمكحلا
 ( ىانلا دنع ام نظل ؛ هدنع ام نيقي كرت نم سانلا لهجأ »

 ةثاملا تحب نوغهبرألاو ةسماخلا ةمكحل
 ٠ ١ هلهأ وه امب هيلع نثأف  لهأب تسلو , كيلع ءاشلا قلطأ اذإ (



 ةئثاملا تغب نوغبرألاو ةسداسلا ةمكحلا

 اذا نوفراعلاو , قحلا نم ءانشلا مهدوهشل ءاوضبقنا  اوحدم اذإ داهرلا »

 ؛ قحلا نم كلذ مهدوهشل ءاوطسبلا

 ةثاملا تهب نوهبرألاو ةهباسلا ةمكحلا
 , عنملا كضبق لس تعبم اذإو , ءاطعلا كطسب س تيطعأ اذإ تنك ىتم )
 .( كتيدوبع ىف كقدص مدعو « كتيلوفط توبث ىلع كلذب لدتساف

 ةثاملا دعب نوهبرألاو ةنماثلا ةمكحلا

 ؛ كبر عم ةماقتسالا لوصح نم ؛ كسأيل اببس نكي الف بنذ كيم عقو اذا م

 ؛ كيلع ردق بلذ رخآ كلذ نوكي دقف

 ةثاملا دب نوغبرألاو ةهساتلا ةمكحلا
 نأ تدرأ اذاو . كيلإ هنم ام دهشاف  ءاجرلا باب كل حتفي نأ تدرأ اذإ »

 « هيلإ كنمام دهشاف  فوخلا باب كل حشفي

 ةثاملا دخغب نوهمخلا ةمكحلا

 نوردت ل ) طسبلا راهن قارشإ ىف هدفتست مل ام  ضبقلا ليل ىف كدافأ امبر »

 ش ( ( اعفن مكل برقأ مهيأ

 ةئاملا دهب نوسمخلاو ةيداحلا ةجكحلا
 ( رارسألاو بولقلا  راونألا علاطم >

 ال



 ةثاملا طخب نوهمخلاو ةيناثلا ةمكحلا

 ( بويغلا نئارخ نم هراولا رونلا نم هددم  بولقلا ىف عدوتسم رون ١

 ةثاملا تدخن نوسمخل 1و ةثلاثلا ةمكحلا

 « هفاصوأ نع هب كلل فشكي رونو « هراثآ نع هب كل فشكي رون »

 ةثاملا دغب نوسمخلاو ةغبارلا ةمكحلا
 1 رايغألا فئاثكيب سوفنلا تبجح امك  راونألا عم بولقلا تفقو امبر )

 ةئاملا طغب نوهمخلاو ةسماخلا ةمكحلا

 , راهظإلا دوجوب لدتبت نأ اهل الالجإ , رهاوظلا فئاثكب رئارسلا راونأ رتس :
 0 ظ ( راهتشالا ناسلب اهيلع ىداني نأو .

 ةثاملا تغب :روهمخلاو ةهداسلا ةمكحلا

 لصوي ملو « هيلع ليلدلا ثيح نم الإ هئايلوأ ىلع ليلدلا لعجي مل نم ناحبس ١

 ( هيلإ هلصوي نأ دارأ نم الإ مهبلإ

 ةئاملا تحب نوهمخلاو ةهباسلا ةمكحلأ

 ١ دابعلا رارسأ ىلع فارشتسالا كنع بجحو ؛ هتوكلم بيغ ىلع كعلطأ امبر )

 ةئاملا تهب نوهمخلاو ةنماثلا ةمكحلا

 ةسف ةعالطا ناك ةيلإلا ةمحرلاب قلحتي ملو « داع رارسأ ىلع علطا نم»

 ( هيلإ لابولا رجل اببسو « هيلع ,

 الا



 ةثاملا دخهب نوسمخلاو ةهساتلا ةمكحلا

 , ىفخ نطاب  ةعاطلا ىف اهظحو , ىلج رهاظ  ةيصعملا ىف سفنلا ظح

 ( هجالع بعص ىفخي ام ةاوادمو

 ةثاملا دهب نوتسلا ةمكحلا

 («كيلإ قلخلا رظدي ال ثيح نم كيلع ءايرلا لخد امبر

 ةئامل طدخغب نوتسلاو ةيداحلا ةيكحلا

 ىف كقدص مدع ىلع ليلد  كتيصوصخب قلخلا ملعي نأ كفارشتسا )

 41 1 ..( كتيدوبع

 ةثاملا تغب نوتسلاو ةيناثلا ةمكحلا
 هلبقإ دوهشب كيلع مهلاقإ نع بغو « كيلإ هلا رظنب كيلإ قلخحلا رظن بْيغ

 ( كيلع

 ةئاملا دخب نوتسلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 « ءىش لك نع باغ « هب ىنف نمو , ءىش لك ىف هدهش  قحلا فرع نم
 ( ائيش هيلع رئؤي مل  هبحأ نمو

 ةثأجلا طدخغب نوتسلاو ةهبارلا ةمكحلأ .

 ظ ( كنم هبرق ةدش كنع قحلا بجح امنإ »

 ةثاملا طدخب نوتسلأو ةفنماخلا ةمكحلا ٠

 ( هرون مظعل راصبألا نع ىفخو 2( هروهظ ةدشل بجتحا امنإ ) ا

 ؟؟



 ةثاملا دعب نوتسلاو ةسحاسلا ةمكحلا

 راهظال كبلط نكيلو . هنع كمهف لقيف , هبم ءاطعلا ىلإ اببست كبلط نكي ال د
 ( ةيبوبرلا قحب امايقو ةيدوبعلا

 ةثاملا دخب نوتسلاو ةغباسلا ةمكحلا
 ٠ ؟! قباسلا هئاطع ىف اببس  قحاللا كبلط نوكي فيك « .

 ةثاملا دعب نوتسلاو ةنماثلا ةمكحلا

 ( للعلا ىلإ فاضني نأ ب لزألا مكح لجو

 ةئاملا تعب نوتسلاو ةهسلاتلا ةمكحلا
 كتلباقو , هتيانع كتهجاو نيح تنك نيأر 2 كنم ءىشل ال كيف هتيانع )

 نكي مل لب « لاوحأ دوجو الو , لامعأ صالخإ  هلزأ ىف نكي مل ؟| هتياعو

 ( لاونلا ميظعو . لاضفإلا ضحم الإ كابه

 ةثاملا دغب نوهبسلا ةمكحلأ
 نم هتمحرب صتخي ١ : لاقف « ةيانعلا رس روهظ ىلإ نوفوشتي دابعلا نأ ملع »

 : لاقف : لزألا ىلع ادامتعا ؛ لمعلا اوكرتل  كلذو مهالخول هنأ ملعو ( ءاشي

 (( نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ )

 ةثاملا دهب نوهبسلاو ةيداحلا ةمكحلا
 ( ءىش ىلإ ىه دسسست الو ب ءىش لك ددتسي  ةئيشملا ىلإ

 فر



 ةثاملا تغب نوهبسلاو ةيناثلا ةمكحلا

 هركذب الاغتشاو ؛ هتمسق ىلع ادامتعا ؛ بلطلا كرت ىلع بدألا مهلد امبر »

 . ( هتلأسم نع

 ةثاملا دهب نوهبسلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 ١ لامهإلا هنم نكمي نم هبني امنإو « لافغإلا هيلع زوجي نم ركلذي امنإ «

 ةثاملا دخغب نوهبسلاو ةغبارلا ةمكحلا

 ( نيديرملا دايعأ ل تافافلا دورو »

  ةثاملا دعب نوهبسلاو ةسماخلا ةجبكحلا
 ( ةالصلاو موصلا ىف هدجت الام  تاقافلا نم ديزملا نم تدجو امبر » ظ

 ةثاملا دغب نوهبسلاو ةمدصاسلا ةيكحلا

 (« بهاوملا طسب تاقافلا )

 ةثاملا دهب نوهبسلاو ةهباسلا ةميكحلا

 املا ) : كيدل ةقافلاو رقفلا ححص ل كيلع بهاوملا دورو تدرأ نإ 0

 ٠ (( ءارقفلل تاقدصلا

 ةئاملا دهب نوهبسلاو ةنماثلا ةيكحلا
 ققحت « هزعب كدمي  كْلُذب ققحت ؛ هفاصوأب كدمي  كفاصوأب ققحت ١

 ) هتوقو هلوحب كدمي  كفعضب ققحت « هتردقب كدمي ل كزجعب
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 ةثاملا دغب نوهبسلاو ةهساتلا ةمكحلا

 ؛ ةماقتسالا هل لمكت مل نم  ةماركلا قزر امبر و

 ةثاملا دغب نونامثلا ةمكحلأ
 ( جئاتنلا لوصح عم . هيف كايإ هتماقإ  ءىمشلا ىف كل قحلا ةماقإ ثامالع نم »

 ةئاملا دخب نونامثلاو ةيصاحلا ةيكحلا
 ناسحإ ماسي نم ريغ نمو ؛ةئامإلا هعتمصأ ب هلاسحإ طاسب نم ربع نمو

 ( ءاسأ اذإ تمصي مل هيلإ هللا

 ةثاملا تخب ونامل ةيناثلا ةيكحلا
 ١ ريبعتلا لصو  ريونتلا راص ثيحف ؛ مهلاوقأ ءامكحلا راونأ قبست (

 ةثاملا تغب نونامثلاو ةثلاثلا ةمكحلا ٠
 .( زرب هم ىلا بلقلا ةوسك هيلعو لربي مالك لك ٠

 ةثاملا دب نونامثلاو ةغبارلا ةجكحلا
 مهيلإ تيلجو « هترابع  قلخلا عماسم ىف تمهف  ريبعتلا ىف هل نذأ نمو

 ( هتواشا

 ةثاملا تعب نونامثلاو ةشماخلا ةمكحلا

 ( راهظإلاب اهيف كل نذؤي مل اذإ « راونألا ةفوسكم قئافحلا تزرب امبر د

 ا؟ه



 ةثاملا دغب نونامثلاو ةعداسلا ةمكحلا

 , نيكلاسلا لاح : لوألاف : ديرم ةياده دصقل وأ ء دجو ناضيفل امإ مهتارابع د

 ( نيققحملاو ةنكملا بابرأ لاح ىناثلاو

 ةثاملا دعب نونامثلاو ةهباسلا ةيكحلا
 ؛ لكأ هل تنأ ام الإ كل سيلو « نيعمتسملا ةلئاعل توق تارابعلا ١

 ةثاملا دهب نونامثلاو ةنماثلا ةمكحلا

 ؛ هيلإ لصو نم هنع ربع امبرو ؛ هيلع فرشتسا نم ماقملا نع ربع امبر

 ( ةريصب بحاص ىلع الإ سبتلم  كلذو

 ةثاملا دعب نونامثلاو ةغساتلا ةبجكحلا
 هعنميو ؛ هباق ىف اهلمع لقي كلذ نإف ؛ هتادراو نع ربعي نأ كلاسلل ىغبني ال

 .(هبر عم قدصلا دوجو

 ةثاملا دخب نوهستلا ةمكحلا

 ؛ كالوم مهيف ىطعملا نأ ىرت نأ الإ  قئالخلا نم ذخألا ىلإ كدي ندمت ال

 ( ملعلا كقفاو ام لخف  كلذك تنك اذإف

 ةثاملا دعب نوهستلاو ةيداحلا ةمكحلا

 فيكف « هتئيشمب هئافتكال ؛ هالوم ىلإ هتجاح عفري نأ فراعلا ايحتسا امبر »

 0 ( !؟ هتقيلخ ىلإ اهعفري نأ ىبحتسي ال

 بك



 ةثاملا دعب نوغستل او ةيناثلا ةمكحلا

 اهيلع لقثب ال هناف . سفنلا ىلع امهلقتأ رظناف ل نارمأ كيلع سبتلا اذإ

 ( اقح ناك ام الإ

 ظ ةثاملا دخغب نوهستلاو ةثلاثلا ةمكحلا

 نع لساكتلاو « تاريخلا لفاون ىلإ ةعراسملا  ىوهلا عابتا تامالع نم »

 ) تابجاولاب مايقلا

 ةلاملا دغخب نوهشستلاو ةهبارلا ةمكحلا

 عسوو « فيوستلا دوجو  اهنع كعنمي ال ىك ٠ تاقوألا نايعأب تاعاطلا ديق و
 ( رابتخالا ةصح كل ىقبت ىك تقولا كيلع

 ةثاملا دغب نوهستلاو ةسماخلا ةبكحلا
 هيلإ مهقاسف , هتعاط دوجو مهيلع بجوأف « هتلماعم ىلإ دابعلا ضرهن ةلق ملع ١

 ( لسالسلاب ةنجلا ىلإ نوقاسي موق نم كبر بجع , باجيإلا لسالسب

 ةثاملا دغب نوهستلاو ةسداسلا ةيكحلا

 ( هتنج لوخد الإ كيلع بجوأ امو ( هتمدخ دوجو كيلع بجوأ »

 ةثاملا تغب نوهستلاو ةغباسلا ةمكحلا

 دقف  هنافغ دوجو نم هجرحي نأو , هتوهش نم هللا هذشني نأ برغتسا نم )

 ( ( ًاردتقم ءىش لك ىلع هللا ناكو ) : ةيهلإلا ةردقلا زجعتسا

 اا



 ةثاملا تغب نوهشتلاو ةنماثلا ةمكحلا
 ١ كيلع هب نم ام ردق كفرعيل ؛ كيلع ملظلا تدرو امبر »

 ةثاملا دغب نوهستلاو ةهساتلا ةجكحلا

 ( اهنادقف دوجوب .اهفرع ب اهنادجوب معنلا ردق فرعي مل نم )

 نم طحي امم كلذ نإف , كركش قوقحب مايقلا نع معنلا تادراو كشهدت ال

 ٠ ظ ( كردق دوجو

 نيتثاملا دهب ةيداحلا ةمكحلا
 ( لاضعلا ءادلا وه س بلقلا نم ىوهلا ةوالح نكمت )

 نيتناملا دغب ةيناثلا ةمكحلا

 ( قلقم قوش وأ « جعرم فو الإ بلقلا نم ةوهشلا جرخيال »

 لمعلا : كرتشملا بلقلا بحي ال كلذك  كرتشملا لمعلا بحيال امك
 ( هيلع لبقي ال كرتشملا بلقلاو , هلبقي ال كرتشملا

 ( لوخدلا ىف اهل نذأ راونأو , لوصولا ىف اهل نذأ راونأ »

 م



 نيتئاملا دهب ةسماخلا ةيكحلا
 تلحتراف  راثآلا روصب اًرشحم كبلق تدجوف  راونألا كيلع تدرو امبر »

 نيتناملا دهب ةسداسلا ةمكحلا

 ( رارسألاو فراعملاب هألمي  رايغألا نم كبلق غرف د

 نيتثاملا دعب ةغباسلا ةبكحلا
 ( لابقإلا دوجو كثلسفن نم ءىطبتسا نكلو س لاونلا هنم ءىطبتست الو

 نيتئاملا دعب ةنماثلا ةمكحلا
 ذإ : اهؤاضق نكمي ال تاقوألا قوقحو « اهؤاضق نكمي تاقوألا ىف قوقح و

 هيف ىضقت فيكف ؛ ديكأ رمأو « ديدج قح هيف كيلع هللو الإ دري تقو نم ام
 ( !؟ هيف هللا قح ضقت مل تنأو ,هريغ قح

 :يتتاملا دغب ةعساتلا ةمكحلا

 ( هل ةميق ال « هنم كل لصح امو , هل ضوع ال  كرمع نم تافام

 نيتئاملا دعب ةرشاغلا ةيكحلا

 (« ادبع ةريغل نوكت نأ بحي ال وهو . ادبع هل تنك الإ ائيش تببحأ اهو

 نيتئاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةمكحلا

 ؛ ةله نع كاهنو : هذهب كرمأ امنإو « كتيصعم هرضتالو ؛ كتعاط هعفتت ال »

 ١ كيلع دوعي امل
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 نيتئاملا دغب ةرشع ةيناثلا ةمكحلا

 ربدأ نم رابدإ  هزع نم صقني الو « هيلع لبقأ نم لابقإ  هزع ىف ديزيال »
 ( هنعع

 نيتناملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةمكحلا

 + ءىش دب لصتي نأ انر لجف الإو س دب ملعلا ىلإ كلوصو # هللا ىلإ كلوصو ٠

 0 ءىشب وه لصتي وأ

  نيتئاملا دخب ةرشع ةحبارلا ةمكحلا
 (« !؟ هبرق دوجوو تنأ نب بأ نمف الإو , هبرقل ادهاشم نوكت نأ هنم كبرق )

 نيتئاملا دعب ةرشع ةهماخلا ةبكحلا

 اذاف ١ : نايبلا نوكي  ىعولا دعبو « ةلمجم  ىلجتلا لاح ىف درت قئاقحلا

 , ( هلايب انيلع نإ مث هنارق عبتاف هانأرق

 نيتئاملا دهب ةرشع ةسصاسلا ةمكحلا

 كولملا نإ ) : كيلع دئاوعلا تمده  كيلع ةيهلإلا تادراولا تدرو ىتم »

 ( ( اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ

 نيتئاملا دهب ةرشع ةغهباسلا ةمجكحلا
 لب ) هغمد الإ « ءىش همداصي ال كلذ لجأل ؛ راهق ةرضح نم ىتأي دراولا »

 . « ( قهاز وه اذإف هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فدذقن
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 نيتئاملا دغب ةرشع ةنماثلا ةمكحلا

 دوجومو , رهاظ هيف وه هب بجتحي ىذلاو . ءىشب قحلا بجتحي فيك »
 ؟! رضاح

 نيتئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةمكحلا

 . ل لمعلا نم لبق امبرف , روضحلا دوجو هيف دجنت مل لمع لوبق نم سأيت ال
 ( الجاع هترمث كردت ملام

 نيتناملا دغب نورشحغلا ةمكحلا
 امنإو « راطمإلا  ةباحسلا نم دارملا سيلف . هترمث ملعت ال ادراو نيكرت ال

 ( رامثإلا دوجو اهم دارملا

 نيتئاملا دعب نورشحلاو ةيصاحلا ةمكحلا
 , اهرارسأ تعدوأو : اهراونأ ثطسب نأ دعب سس تادواولا ءاقب نبلطت ال 0

 ( ءىش هنع كاينغي سيلو ,ءىش لك نع ىبغ هللا ىف كلف

 نيتئاملا دعب نورشخلاو ةيناثلا ةمكحلا
 نادقفل كشاحيتساو , هل كنادجو مدع ىلع ليلد  هريغ ءاقب ىلإ كعلطت »

 ( هب كتلصو مدع ىلع ليلد'  هاوسام

 نيتثاملا تهب نيرشهلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 تعوبت نإو باذعلاو ؛ هبارتقاو هدوهشل وه امنإ  هرهاظم تعوبت نإو ميعنلا 0

 مامتاو « باجحلا دوجو  باذعلا ببسف , هباجح دوجول وه امنإ  هرهاظم
 ؛ ميركلا ههجو ىلإ رظنلاب  ميعللا

 م1



 نيتئاملا تغب نورشخلاو ةغبارلا ةمكحلا
 ؛ نايعلا دوجو نم هتعنم ام لجألف  نازحألاو مومهلا نم بولقلا هدجت ام )

 نيتئاملا دغب نورشهلاو ةسماخلا ةمكحلا
 ؛ كيغطي ام كعنميو « كيفكي ام كقزري نأ  كيلع ةمعنلا مامت نم »

 نيتئاملا طخغب نورشعلاو ةعندطاملا ةيكحلا

 ( هيلع نزحت ام لقي هب حرفت ام لقيل »

 نيتئاملا دعب نورشهلاو ةهباسلا ةمكحلا
 ( كلل مودت ال ةيالو لوتت الف . لرعت الأ تدرأ نإ »

 نيتئاملا دغب نورشخلاو ةنماثلا ةمكحلا
 اهنع كاهن  رهاظ اهيلإ كاعد نإ : تاياهنلا كتدهز  تايادبلا كلتبغر نإ »
 ٠ ( نطاب

 نيتثاملا دعب نورشهلاو ةهساتلا ةجكحلا
 ( اهيف كل اديهزت ؛ رادكألل اندعمو : رايغألل الحم اهلعج امنا )

 نيتئاملا دعب نوثللثلا ةجبكحلا
 دوجو كيلع لهس ام اهقاوذ نم كقوذف  درجملا حصنلا لبقت ال كنأ ملع :

 , اهقارف

 م



 نيتئاملا دهب نوثالثلاو ةيداحلا ةمكحلا
 بلقلا نع هب فشكتيو , هعاعش ردصلا ىف طسبني ىذلا وه  عفانلا ملعلا :

 ( هعادق

 نيتئاملا دهب نوثالثلاو ةيناثلا ةمكحلا
 ( هعم ةيشخلا تناك ام  علعلا ريخ )

 نيتئاملا دغب نوثالثلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 ( كيلعف الإو كلف  ةيشخلا هتنراق نإ ملعلا 0

 نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا ةمكحلا
 ملع ىلإ عجراف  كيلإ مذلاب مههجوت وأ « كيلع سائلا لابقإ مدع كملآ ىتم د
 نم دشأ  هملعب كتعانق مدعب كتبيصمف  هملع كعبقي ال ناك نإف كيف هللا

 ( مهنم ىذألا دوجوب كلتبيصم

 نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةسماخلا ةمكحلا

 كجعزي نأ دارأ , مهيلإ انكاس نوكت ال ىك مهيديأ ىلع ىذألا ىرجأ امنإو

 ( ءىش هنع كلغشي ال ىتح ؛ ءىش لك نع

 يتئامل دغب نوثالثلاو ةعمداسلا ةمكحلا

مف نم تأ لف ٠ دلع لف ناطيشلا نأ تملع اذإو
 ( هديب 

 يلع كلاقإ موديل ؛ فلا كيلع كرحو ؛ هيل هب كشر حيل ؛ اودع كلل هلعج
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 نيتئاملا دحب نوثالثلاو ةنماثلا ةمكحلا
 ؛ ةعفر نع الإ عضاوتلا سيل ذإ : اقح ربكتملا وهف  اعضاوت هسفنل تبثأ نم )

 (« اقح ربكتملا تنأف  اعضاوت كسفنل تبلأ ىبمف

 نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةهساتلا ةبكحلا

 . عضاوتملا نكلو « عنص ام قوف هنأ ىأر  عضاوت اذإ ىذلا , عضاوتملا سيل »

 ( عنص أم تود هنأ ىأر بس عضاوت اذإ ىذلا

 نيتلاملا طدخب نوغبرألا ةمكحلا

 ١ هتفص ىلجتو « هتمظع دوهش نع ائشان ناك ام وه  ىقيقحلا عضاوتلا »

 نيتثاملا دغب نوغبرألاو ةيداحلا ةمكحلا

 ( فصولا دوهش الإ فصولا نع كجرخيالو

 نيتئاملا دحب نوهبرألاو ةيناثلا ةمكحلا
 قوقح هلغشتو « اركاش  هسفنل  نوكي نأ نع هللا ىلع ءانلا هلغشي نمؤملا »

 ( اركاذ  هظوظحل  نوكي نأ نع هللا

 نيتئاملا دعب نوعبدألاو ةثلاثلا ةمكحلا

 ناف ؛ اضرغ هنم بلطي وأ , اضوع هبوبحم نم وجري ىذلا بحملا سيلو

 ( هل لذبت نم بحملا سيل ؛ كل لذي نم بحملا

 نيتئاملا دهب نوغبرألاو ةهبارلا ةبكحلا

 يتح ؛ هني كنيبةفاسم ال ذإ  نيئاسلا ريس ققحت ام س سوفنلا نيداي الو ١
 مع



 ( كتلصو اهوحمت ىتح ؛ هنيبو كيب ةعطق الو , كتاخر اهيوطت

 نيتئاملا دغب نوغبرألاو ةسماخلا ةجكحلا
 نيب كردق ةلالج كملعيل ؛ هتوكلمو هكلم نيب طسوتملا ملاعلا ىف كلعج »

 ) هتانوكم فادصأ كيلع ىوطلت , ةرهوج كنأو ( هتاقولخم

 نيتئاملا دعب نوغبرألاو ةسداسلا ةمكحلا

 توبث ثيح نم كعسي ملو « كتينامسج ثيح نم نوكلا كعسو امنإ)

 ( كتيناحور

 نيتئاملا دهب نوغبرألاو ةهباسلا ةجكحلا
 , هتاطيحمب نوجسم  برويغلا نيدايم هل حتفت ملو , نوكلا ىف نئاكلا

 ) هتاذ لكيه ىف روصحمو

 نيتلاملا دهب نوعبوألاو هنماثلا ةمكحلا
 ( كعم ناركألا تناك  هتدهش اذإف , نوكملا دهشت مل ام ناوكألا نم تنأ »

 نيتئاملا دخغب نوغبوألاو ةهساتلا ةجكحلا

 ةيصوصخلا لثم امنإ : ةيرشبلا فصو مدع ةيصوصخلا توبث نم مزليال

 سومش قرشت ةراث : هنه تسيلو . قفألا ىف ترهظ : راهنلا سمش قارشإك
 راهنلاف ء كدودح ىلإ كدريف « كدع كلذ ضبقي ةراثو كدوجو ليل ىلع هفاصوأ

 ' « كيلع دراو هنكلو , كيلإو كنم سبل

 هول 17 3
 نيتئاملا دعب نوسمخلا ةمكحلا

 , هفاصوأ توبث ىلع هئامسأ دوجوبو : هثامسأ دوجو ىلع هراثآ دوجرب لدو

 مه



 بابرأف ؛ هسفنب فصولا موقي نأ لاحم ذإ ؛ هتاذ دوجو ىلع هفاصوأ توغبو

 مث . هتافص دوهش ىلإ مهدري مث ,هتاذ لامك نع مهل فشكي  بدذجلا

 سكع ىلع نوكلاسلاو , هراثآ دوهش ىلإ مهدري مث , هئامسأب قلعتلا ىلإ مهعجري
 ةياهن  نيكلاسلا ةيادبو ,.نيبوذجملا ةيادب  نيكلاسلا ةياهف ءاذه

 ؛ هيقرت ىف اذه : قيرظلا ىف ايفتلا امبرف ؛ دحاو ىسعمب ال نكل « نيبؤذجملا
 ( هيلدت ىف اءدهو

 نيتئاملا تغب نوسمخلاو ةيداحلا ةمكحلا

 راونأ رهظت ال امك , توكلملا بيغ ىف الإ رارسألاو بولقلا راونأ ردق ملعي ال

 ( كلملا ةداهش ىف الإ ءامسلا

 نيتئاملا دهب نوسمخلاو ةيناثلا ةمكحلا
 ( الجا اهيلع ءازجلا دوجوب نيلماعلا رئاشب  الجاع تاعاطلا تارمث نادجو و

 نيتئاملا دهب نوسمخلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 بلطت :فيك مأ ؟ كيلع هب قدصتم وه لمع ىلع ضرعلا بلطت فيك و
 .(« ؟ كيلإ هيدهم وه  قدص ىلع ءارجلا

 نيتئاملا دغب نوسمخلاو ةغبارلا ةمكحلا
 ىواستت موقو « مهراونأ مهراكذأ قبست موقو , مهراكذأ مهراونأ قبست موف »

 «س كلذ نم هللاب ذوعن راونأ الو راكذأ ال موقو , مهراونأو مهراكذأ

 توتسا ىذلاو ءاركاذ ناكف ؛ هبلق رابتسا ركاذو « هباق رينتسيل ؛ ركذ ركاذ

 ( ىدعقي ةرونيو 2( ىدتهي هركذبف  هراونأو هراكذأ

 مك



 نيتثاملا دعب نوسمخلاو ةسداسلا ةبكحلا
 (ركفو دوهش نطاب نع الإ  ركذ رهاظ ناك ام

 نيتئاملا دغب نوسمخلاو ةغباسلا ةجكحلا
 هتيدحأب تققحتو , رهاوظلا هتيهلاب تقطف ؛ كدهشتسي نأ لبق نم كدهشأ )

 ( رئارسلاو بولقلا

 5 1 هنا 3

 نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةنماثلا ةمكحلا
 الهأ نكت مل  هلضف الولو ءهل اركاذ كلعج : ثالث تاماركب كمركأ »

 كلعجو «, كيدل هنبسن 'ققح ذإ ؛ هب اروكذم كلعجو ؛ كيلع هركذ نايرجل

 ( كيلع هتمعن مم , هدنع اروكذم

 نيتئاملا دغب نوسمخلاو ةهساتلا ةمكحلا
 ةريثك هدامآ ةليلق  رمع برو , هدادمأ تلقو , هدامآ تعستا |[ رمع بر)

 (« هدادمأ

 نيتئاملا دعب نوتسلا ةجكحلا
  ىلاعت هللا نم نم  نفزلا نم ريسي ىف كردأ  هرمع ىف هل كروب نمو

 ) ةراشإلا هقحلت الو ( ةرابعلا رئاود تحت لخدي الام

 55 6 7 ٠

 نيتلاملا دعب نوتسلاو ةيصاحلا ةمكحلا

 لقتو « هيلإ هجوتت ال مث « لغاوشلا نم غرفتت نأ  نالذخلا لك نالذخلا »

 ( هيلإ لحرت ال مث , كقئارع
 مالا



 نيتئاملا دعب نوتسلاو ةيناثلا ةمكحلا
 ) رايغألا نيدايم ىف بلقلا ريس ةركفلا 0

 نيتئاملا دخب نوتسلاو ةثلاخلا ةمكحلا
 ( هل ةءاضإ الف  تبهذ اذإف , بلقلا جارس ةركفلا »

 نيتتاملا تحب نوتسلاو ةهبارلا ةمجكحلا
 برأل ىلوألاف : نايعو دوهج ةركفو ؛ ناميإو قيدصت ةركف : ناثركف ةركفلا »

 . 1( راصبتسالاو دوهشلا بابرأل ةيناثلاو , رابتعالا

 م/م



 اهحرشو مكحلا بيوقت
 هلوألا ةيكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 « لْلزلا ٍدوُجُو َدْنِع ءاجّرلا ٌناَصْقُت  ِلَمَعْلا ىَلَع ٍدامتْغالا تامآالع ني ”

 : دابع نبا لاق

 هريغ ىلع داتعالاو « نيدحوملا نيفراعلا تعن ىلاعت. هللا ىلع داتعالا : لوقأ

 مهلامعأو مهمولع ىتح « ريغلا كلذ ناك ام انثك « نيلفاغلا نيلهاجلا فصو

 ىلإ نورظان ةدهاشملاو برقلا طاسب ىلع مهنإف نودحوملا نوفراعلا امأ . مهلاوحأو

 | فيرصت اودهش « ةلفغ مهتباصأ وأ « ةلز ىف اوعقو اذإف « مهسفنأ نع نوناف « مهجر

 حال وأ ؛ ةعاط مهنع تردص اذإ مب ا : مييلع هئاضق نايرجو « محلل ىلاعت قحلا

 مهتوق الو مهوح اهيف اوري لو « مهسفنأ كلذ ىف اودهشي مل « ةظقي نم حئال مهيلع
 ميولقو . هرادقأ نايرج تمت ةنفطم مهسفنأف « ويمر ركذ مهولق لإ ىباسل أل

 راحب ىف قرغ مهمأل « نيلاحلا نيب مهدنع قرف الو « هراونأ نم اهل حال امب ةنكاس

 نم هنوبنتحي ام مهفوخل نم صقشني الف مهؤاجرو مهفوحت ىوتسا دفق 2 ديحوتلا

 . ناسحإلا نم هب نوتاي ام مهئاجر ىف ديزي الو ؛ نايصعلا

 ١١( هيلا نوكرلاو « هيلع دانتسالا « ءىشلا ىلع داتعالا ,

 ةيرشلا فلاي اجب كرت ناو ةعاط يعم ةعيرشلا قاري اج كر ثاف « بلقلا وأ مسا ةك ١ لمعلا ( 5١

 . ةيصعم ىمس

 . ىلاعت هللا ىف ءاجرلا ىأ : ءاجرلا ناصقن ()

 , ةثيطخلاو ةطقسلا ؛ ةلزلا : للزلا ( 4 )
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 ترهظ اذإف « مهرمأ هللا ىلوت دق هللاب نومئاق نوفراعلا : سلاجملا حراش لاق

 ترهظ نإو .. اهل الاّمع مهسفنأ اوري مل مهنأل ؛ اباوث اهيلع اوجري مل , ةعاط مهنم

 ؛ هللاب مهمايق « ءاخرلاو ةدشلا ىف هريغ اودهاشي مل « لتاقلا ىلع ةيدلاف هلز مهنم

 عم اوقبف مهريغ امأو . هأ هب سنألا مهؤاجرو « هتبيه مهفوخو « هيلإ مهرظنو
 ىلع اودمتعاف « اهيلعو امل ظحلا اوبلطو « اهبلا لاعفألاو لامعألا ةبسن يف مهسوفنا

 مهنأ 5 « مهؤاجر كلذب صقن هلز ىف اوعقو اذإف « مهلاوحأ ىلإ اونكسو مهلامعأ

 « بابسألاب اوقلعتف « مهدمتعم ىوفأو مهددع مظعأ نم اهولعج ةعاط اولمع اذإ

 فرعيلف 4 هسفن ىف ةمالعلا هذه دجو نمف « باِرألا بر نع ا مهترفتب اوبجمو

 نم وه امنإو « نيبرقملا نم ةصاخلا تاماقم ىعديف ؛ هروط دعتي الو « هردقو هتلزنم

 . نيهلا باحصأ ةماع

 ؛ هرس هللا سدق « فلؤملا مالك نم عضاوم ىف ىنعملا اذه ىلإ تاراشإ قأتسو

 نب فسوي نع ىئناهفصألا ميعن وبأ ظفاحلاو « ىملسلا نمحرلا دبع وبأ خيشلا ركذو
 : ىل لاقو « مالك ىف سانلا ضعب ىئضراع : لاق « مهنع هللا ىضر ىزارلا نيسحلا

 ىلاب قرطت ةبوتلا نأ ول : ابيجم تلقف « بوتت .نأ الإ كلمع نم كدارم كردتست ال

 نيدبع اناك صالخإلاو قدصلا نأ ولو « ىبر نم اهب وجنأ ىنأ ىلع ءاهل تنذأ ام

 « الوبقم اديعس بيغلا ملع ىف هللا دنع تنك نإ ىنأل « امهيف ىنم ادهز امهتعبل ء ىل

 ىتبوت ىندعست مل. الوذخم ايقش هدنع تنك نإو « مثاملاو بونذلا فارتقاب فلختأ م

 ( هيلإ ! ىل ناك عيفش الو , لمع الب اناسنإ ىنقلخ هللا نإو « قدصو ىصالخإو

 ًائيد مالسإلا ريغ ْعَنْبِي نمو : لاعتا هللا لاقف « هسفنل هاضترا ىذلا هئيدل ىادهو

 ىلوأ همركو هلضف ىلع ىداتعاف . ©'”نيرّساخلا نم ةرمخآلا ىف وهو « هنم ٌلّبقُي نلف
 نأل ؛ ةلولعملا قافصو « ةلوخدملا ىلاعفأ ىلع ىداهتعا نم القاع ارح تنك نإ ىف

 ةياكحلا هذهو : تلق . لضفتملا ميركلاب انتفرعم ةلق نم انلاعفأب همركو هلضف ةلباقم

 , اهانعم ركديف « موقلا قيرط نم هدنع ةقيقح ال نم عمس عرقت امبر اهلاثمأو
 ىلإ اهحاصب ةيدؤم نيتلاحلا اتلكو + هسفنل اماقم هيعديو ؛ هملسي وأ ؛ هدقتعي الو

 . نارمع لآ ةروس مله ةيآ ع١
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 : هانركذ ام ركني نأ  ةقيرطلا هذه ىف رصب هل سيل دبع هللا قتيلف « رطخو ررض
 هيعدي وأ « ىلاعت هللا نم هدعب كلذ ىفو « ءايلوألاو ةداسلا ىلع ضارتعالا ىف عقيف'

 « هيلع انببن ىذلا رايعملاب اهنزيو « اهنم قثوتيو ابيلع رهظتسي نأ ريغ نم « هسفنل اماقم
 طخاسم ذفيح بكتريف « سفنلا نع ءانغلا ماقم ححصي مل نمم كلذ دوجو لحمو
 نم باب اذهو « الهجو اطلغ هسفنل ةجح كلذ لعجيو هدودح ىدعتيو « ىلاعت هلا

 , هئاحبس هللاب ذايعلاو ؛ ةقدنرلا

 بيعت

 ةمحر ىف هئاجر ناصقن هيلا هلوكرو « هلمع ىلع لماعلا ليوعت تامالع نم
 لختتلاو « لمعلا حلاصب ىلحتلا دنع ءاجرلا ناحجر اذه موهفمو ؛ هللز دوجو دنع هللا
 لاهفأو تاعاطلا ىف دحملا كلاسلا طيشنت وه فلؤملا دوصقمو . للزلاو ةئيطخلا نع
 رمألا هدوصقم سيلو . هللا لضف ىلع داتعالا ىلإ اهيلع داتعالا نع هتمه عفرو ريخلا
 ىف داهتجالا ىلإ هتوعدو « اهلك هتايح ىف دابعلا مظعأ نم ناك دقف « ةدابعلا كرتب

 , لامعألا ىلع ليوعتلا مدع ةمكحلا هذبب دارأ فلؤملاف « هتافلؤم ىف ةحضاو ةدابعلا
 ىف امئاد عمطي لب « هبر ةمحر نم ءىطخم طنقي ال ىتح « هللا لضف ىلع دائعالاو

 َرفْعُي و « هدَابِع نع ةّيوقلا لبقُي ىذلا وهو : ىلاعت هلوق هينيع بصن لعجيو « هتمحر
 هللا ىلص هلوقو ( ىروشلا ةروس نم ١ ةيآ ) '* نولعفت ام ملعيو « تائيسلا نع
 : لاق ؟ هللا لوسر اي تنأ الو اولاق « هلمعب ةنجلا ؟دحأ لخدي نل : ملسو هيلع
 نع : امهيحيحص ىف ملسمو ىراخبلا هاور . هتمح رب هللا ىندمغتي نأ الإ ءانأ الو

 ؛“ هلع هللا ىضر ةريره ىأ
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 , ةيفخلا .ةوهشلا نم س٠

 '« ةيعلا مهلا نع طاطا

 : دابع نبا لاق

 ديرجتلاو ؛ اهندلا ىف لاني ام ضرغ ىلا هب لّصوَتُي امع ةرابع انه اه بابسألا

 بابسألا يف ىلاعت قل هماقا نمف كلذ لجأل ) بابسألا كلتب هلغاشت مدع نع ةرابع

 مدعل ةوهشلا نم تناك امإو « ةيفخلا هترهش نم كلذف « اهنم جورخلا وه دارأو
 هنأل , ةيفحخ تناك امنإو « كلذ فاالمش وه هثداراو « هب ىلاعت هللا دارم عم هفوقو

 ىلع هنوكب ىلاعت هللا ىلا برقتلا كلذب دصق امئاو « لجاع ظح لين كلذب دصقي مل

 هتماقا نم ىلاعت هللا دارم عم هفوقو مدعب بدألا هتاف نكل , همعزب ىلعأ ىه لاح

 امه وأ ع طقف نطابلا وأ , طقف رهاظلا ديرجت ؛ ماسقأ ةثالث هيفوصلا ديعو ؛ ةلازإلا : ةغللا ىف ديرجتلا ) ١(

 لغشي ام لك كرت وه : نطابلا ديربتو « هللا ةءاط نع سراوجلا لغم لغشي ام لك كرت وه « رهاظلا ديرجتف « اعم

 نبال مكحلا حرش ىف ممحلا ظاقيإ ) هلل بلاقلاو بلقلا دارفإ وه : اعم امه ديرجتو , هللا عم روضحلا نع ْبلقلا

 آ 1١( 14519 ص ةبيجع

 ةيرهاظلا بابسالا نع ديرجتلا ىلا كسفن ليم ىأ : ديرجسلا كتدارإ ( ؟ ١)

 , كل اهكيبي نأ : كلذ ةمالع : بابسالا ىف كايإ هللا ةماقإ عم ( ©

 . ةيفخلا اهيلا وعدت ىتلا سوفنلا .تاوهش نم ىأ : ةيفخلا ةوهشلا نم ( 4 )

 . باستكالاو ببستلا ىأ : بابسألا كتدارا ( ه١

 , بستمت ال ثيح نم ترقلا كل رسي نأب ىأ ؛ ديرجتلا ىف كايإ هللا ةماقا عم ( )
 , ام دوصقم ىلا سفدلا ىف ثاعبلا ةرق : ةمهلا ؛ لفسأ ىلا ولع نم لورنلا : طاطحنالا ( 7)
 . قحلاب قلعتلا دعب . قلقا ىلا عوجرلا ةدارإل : ةيلعلا ةمحلا نع طاطا ( 8)
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 هايإ هتماقإ ةمالعو « تقولا ىف هب قيلي ال « عيفر ماقم ىلا هعلطتو هيف هماقا اميف هايإ
 دنع دجي نأب كلذو « هتجيتنو هترمث هل لصحت نأو . كلذ هل مودي نأ بابسألا ىف
 ةلص ىف هتين نسحو « هريغ نع هعمطمل اعطقو « هنيد ىف ةمالس بابسالاب هلغاشت

 نمو « نيدلاب ةقلعتملا لاملا دئاوف نم كلذ ريغ ىلا « مَدْعُم ريقف ةناعإ وأ ء محرلا

 طاطا نم كلذف  بابسألا ىلا هنم جورخلا دارأو « ديرجتلا ىف ىلاعت قحلا هماقأ

 ماقأ « عيفر ماقم ديرجتلا نأل « ةيلجلا هتوهش عم افقاو ناكو « هبدأ ءوسو « هتمه
 . نيفراعلاو نيدحوملا نم هدابع صاوخن هيف قحلا

 لهأ لزانم ىلا مهيتر نع طحفي ملف - صاوخلا ماقم ىف ىلاعت قحلا هماقأ اذإف

 ؟ صاقتنالا

 ةكراشم نم فنأي مل نم : هنع هللا ىضر ىثرقلا هللا دبع وبأ خييشلا لاق

 هانركذ ام  ديرجتلا ىف هايإ | هتماقإ ةمالعو « ةمها سيسحن : وهف بابسألا ىف دادضالا

 ؛ هبلق ءافصو « درجتملا تقو بيط كلذ تارمث نمو « ةرمثلا نادجوو « ماودلا نم

 ةدارا ةوق ىهو « بلقلل ةلاح ةمهلاو ؛ مهطلاخمو قلخلا ةسبالم نم هتحار نادجؤو

 ةلفاسو ء رومألا لاعب تقلعت نإ ةيلاع نوكتو عام دوصقم لين ىلا ثاعبلنا ةبلغو

 : داجأو رعاشلا لاق « اهنادأب تقلعت نإ

 مألا ىف لشمم كرمأو 2 مومحلا َكْئَلَع ْمِل ةلئاقو
 مّمِهلا ردقب جوملا نإف 2 ىتلاح ىلع ىنيرذ : تلقف

 : رخآلا لاقو

 اًبرو اعيش ٌةعانقلا َكْيَنَك ماقللا فكأ َكْئْسَّطْعَأ اذإ

 اًنرُتا ىف همه ةماهو 2 ىرثلا ىف لج ُالُجَر نكن
 اًيَحُملا ءام ةقارإ نود ة ايحلا ءام ةقارإ نإف

 هتمهف ءىش وه ل ديرجتلاو بابسألا ىعون ىف ةماقالا ىلاعم نم هتركذ امو

 لوصح عم « هيف كايإ  هتمادإ | ءىشلا .ىف .كل قحلا ةماقإ | ةمالع نم : اذه دعب هلوقي ام

 اذه نع ايكاح « اهصنب هلأسملا هذه ريرتتلا ىف ركذ دقو « ملعأ هللاو « جئاتتلا

 نأ اميف كيتأي نأ ودعلا نأش نم نأ هللا كمحر مهفاو : هرثأب لاقو « باتكلا

 كيلع شوشيف ؛ هيف هللا كماقأ'ام ريغ بلطتي « كدنع هرقحيف « هللا كماقأ امن هيف

 نك . 0



 « بابسألا متكرت ول : مه لوقيف نيببستملل ىتأي هنأ كلذو « كتقو رّدكيو '« كبلق

 كلذكو : لوقيو « رارسألاو بولقلا مكنم تفصلو « راونألا مكل تقرشأل متدرجتو
 ' عهب هل ةقاط الو « ديرجتلاب ادوصقم سيل دبعلا اذه نوكيو ؛ نالفو نالف عنص

 ىلا هجوتيو « هنافيإ هبهذيو « هناهإ لرلرتيف « اهكرتيف ؛ بابسألا ىف هحالص اغنإ
 دصق كلذو « ةعيطقلا رحب ىف ىمريف « ةقزرلا رمأب ماهتهالا ىلاو ؛ قلخلا نم بلطلا
 ىلاعت هللا ربخأ اميف كيوبأ ىنأ < . حصان ةروص ىف كيتأي امنا هنأل ؛ هنم ودعلا

 نيكَلَم انوكت نأ الإ ةرزجشلا هذه نع امكُبَر ماّهت ام لاقو '* : ىلاعت هلوقب «هنع
 : هنايب مدقت © . ١( اْنيحِصاتلا َنِمَل امكل ىنا امُهمّساَقو . نيدلاخلا نم انوكت وأ

 نأ اوملعت ملأ ؟ بابسألا نوكرتت ىتم ىلا : مهل لوقيو « نيدرجتملا كأي كلذكو
 , عمطلا باب حتفيو « سانلا ىديأ ام ىلا بولقلا هعم علطتت بابسألا كرت

 امل ارظننم نوكت ام ضوعو ؟ قوقشحلاب مايقلا الو « راثيإلاو فاعسالا مكنكمي الو

 هب حتفي ام ارظتنم كريغ ىقب بابسالا ىف تلخد ولف . قلخلا نم كيبلع هب حتفي

 دجوو « هرول طسبناو « هتقو باط دق دبعلا اذه نوكيو ؛ كلذ ريغ ىلا كنم هيلع
 « اهتردك هبيصتف بابسألا ىلا دوعي ىتح هب لاريالف « قلخلا نع عاطقنالاب ةحارلا
 اقيؤط كلسام كلذ نأل هنم الاح نسحأ هببس ىف متادلا دوعيو « اهتملظ هاشغتو
 مصتعي نمو هللاب مصتعاو ؛ مهفاف « هنع فطعنا مث ادصقم دصق الو « اهنع عجر مث
 دابعلا عنمب نأ كلذب ناطيشلا دصق امئاو . "”مقتسم طارص ىلإ َتِدُه دقف هللاب
 مهرانخم ىلا مهل هللا راتخم نع مهجرخي نأو ,هيف مه اميف ىلاعت هللا نع اضرلا
 كلكو « كسشنب هيف تلخخد امو ؛ هيلع كتناعإ ىلوت هيف هللا كلخدأ امو . مهسفنأل

 ِكنُدَل نم ىل لعجاو تدي َجرْخُم ىتجٍرخأو ٍقدص لمتدم يتلجتدأ بر لقو ”” هيلإ
 ٠ , ؟7““ اريصن ًاناطلس

 « كلذك اضيأ قدصلا جرلاو ؛ كسفنب ال هيف لخدت نأ قدصلا لخدملاف
 هناحبس قللا نوكي ىتح ؛ كماقأ ثيح ثكمت نأ كنم قحلا هيضتقي ىذلاو . مهفاف

 , فارعألا ةروس نم 5٠١ ( 7١ ةيا ( ) ١

 , نارمع لآ ةروس نم ٠١١ ةيآأ ( ؟)
 , مارسإلا ةروس نم م6 ةياع ”)
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 نأشلا لب ؛ ببسلا كرتت نأ نأشلا سيلو « كلاخدإ ىلوت ا كجارخإ ىلوت ىذلا وه

 ؛ هيلإ تدعف « ةرم اذك اذك ببسلا تكرت ”* : مهضعب لاق . ببسلا ككرتي نأ

 ىسفن ىفو « هنع هللا ىضر خيشلا ىلع تلخخدو « هيلإ دعأ ملف ببسلا ىنكرت مث

 ديعب ةلاحلا هذه ىلع ىلاعت هللا ىلا لوصولا نإ : ىسفن ىف الئاق « ديرجتلا ىلع مزعلا

 : هلأسأ نأ ريغ نم ىل لاقف « سانلل ةطلاخلا دوجوو « ةرهاظلا مولعلاب لاغتشالا نم
 ؛ ائيش قيرطلا هذه نم قاذف « اهيف ردصتمو « ةرهاظلا مولعلاب لغتشم ناسنا ىنبحص

 ؟ كتبحضل درجتأو « هيف انأ امع جرخأ ؛ ىديس اي : لاقف « لإ ءاجف

 « انيديأ ىلع كل هللا مسق امو « هيف تنأ اميف ثكما نكلو « اذ نأشلا سيل : تلقف
 نوجرخي ال , نيقيّدصلا نأش اذكهو لا رظنو « خيشلا لاق مث . لصاو كيلإ رهف

 « مهجارخإ ىلوتي ىذلا وه  ىلاعتو هناحبس  قحلا نوكي ىتح «ءىش نم
 ملستلاب ةحارلا تدجوو « ىباق نم رطاوخلا كلت هللا لسغ دقو « هدنع نم تجرخف

 “' مهسيلج مهب ىقشي'ال موقلا مه ”” كَم هللا لوسر لاق اك مهنكلو « ىلاعت هللا ىلا
 .انه اه هابتبثا امئاو . نسح مالك وهو ©"( ىنعملا اذه ىف زيونتلا ىف همالك ىبتلا

 « ايفاش انابيب هسفنب باتكلا اذه ىف اهركذ ىتلا هتلأسم نايب هيف ىلوت هنأل « هلوط ىلع

 . اذكه نوكت هلئاسم عيمج نأ ول انددو « هظفلب هانلقنف

 دن هجرت لا لوي ىحح هب يضر + يف لا هناأ ايف ثكي نأ كسلا ىلع بجاولا ىأع(١1)

 , هل ناطيشلا نييزتو ؛ هتداراو هسفنب جرئ الو
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 ةتلاثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع ىبا لاق

 رخئ ال 00 ٍ 9 لا ٌقباَوَُس 5 ظ

 : دابع نبا لاق

 لعفتاف ءام رمأ لع هيه ناللف لاحأ : نولوقيف (ةمه و ةيفوصلا اهيمستو « لاعت

 ىنعم وهو « ردقلاو ءاضقلاب الإ اهنع اهنع ءايشألا لعفنت ال ةقتب ةقباسلا ممهلا هذهو « كلذ هل

 ؛ رادقألا راوسأ قرخت ال  اهذوفنو اهتيقبس لاح ىلع ىهف . ىلاعت هللا نذإب : انلوق

 مهريغل نوكت دقو « تامارك ءايلوألل نوكت دق ممها هذهو « اهذفنت الو

 رحسلاو « قح نيعلا نأ تبث دقو « رحاسلاو نئاعلل نوكت اي . اركمو « اجاردتسا

 ريثأت ال بابسأ اهنأ دقتعي نأ بجي هنأ : كلذ لصاحو . انركذ ام هانعمو «ّقَح

 همحر فلؤملا نأكو « اهبال اهدنع هدحو ىلاعت هللا وه لعافلا نأو « ةيلعاف الو , اهل

 ريبدتلا دوجو نأ كلذب كفرعيل « ريبدتلا ىف همالك نيب هلأسملا هذه دروأ امنإ هللا

 « اكيش رادقألا راوسأ قر ىف دفت مل اذإ ةلاعفلا ةمهلا نأل ؛ ةدئاف الو ء هل ىودج ال

 ءهب لغاشتي نأ ىغبني ال « لوضف هيف ةدئاف ال امو « ريبدتلا كلذ ىف ديفي فيك

 : لاق كلذلو لوقعلا ووذ هيف بعتيو

 « ٍراَدفألا َراَوْسُأ قرف

 لعفنت ىتلا سفنلا ىوق ىهو ريثأتلا ةعيرس ىأ : مدقتلاو قبسلا تاذ : قباوسلا ممهلا ىأ : ممملا قباوس )١(

 . هلذإو ىلاعت هللا ةداراب ءايشألا ابنع
 . فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضإ نم : ممحلا قباوسو

 « اهريثأت ةعرسو اهقبس عم ممحلا نأ : ةمكحلا ىنعمو . هبشملا ىلا هب هبشملا ةفاضإ نم : رادقألا راوسا (؟١

 ؛ قرخت ال ةيذالوف راوسأ تاذ ةئيدم اهنأك ىتلا ةظرفحما هلوصملا ىلاعت هرادقا قرخت ال  اهذوفن ناكمإو

 ناو « ةيلعاف الو اه ريثأت ال بابسأ مهلا نأ داقتعا بجيف مث نمو . تيطظع امهم ؛ ىرقلا اهيف شنت الو

 , هردقو هللا ءاضقب وه امنإ اهنع أشني امو . هدحو هللا وه لعافلا
 . اهدعب ىتلا ةمكحلل ديهمتو « اهلبق ىتلا ةمكحلل ليلعت ةمكحلا هذهو
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  ةعبارلا ةيكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 س ُكْنَع َكِرّيَغ « كسب هب مقل ال هب َماَق اَمَه ,2رْيبدَتلا نِم كّسفن خرأ»

 : دابع نبا لاق

 دق ىلاعت هللا نأل  مومذم هلوقن ىذلا هجولا ىلع مهايند رومأل قلخلا ريبدت

 ابيلع نوكي انوئش هسفنل دبعلا ردقي نأ وهو « طقف هتافيلكت فئاظوو « هتيدوبع قحب

 لاوحأ نم اهب قيلي ام اه ربديو ( هأآوهو هتوهش هيضتقت ام ىلع هايند رمأ نم

 لعلو , هسفنل هلجعتسا « مظع بعت اذهو « هلجأل مهيو « كلذل دعتسيو « لامعأو

 : ةيدوبعلا كرت نم هيف مث « هيعس لطبيو «هنظ بيخيف . عقي ال هردقي ام رثكأ

 ىلع لقاعلا لمحي ام  رمعلا ةعاضاو « ردقلا ةعزانمو « ةيبوبرلا ماكحأ ةداضمو

 : © هنع هللا ىضر هللا دبع نب لهس لاق « هبابسأو هداوم عطقو « هبانتجاو هكرت

 « قورز » خيشلا مالك نم مهفي ©  حالطصالا ىفو . اهرخاوأو رومألا ىف رظنلا وه : ةغل ريبدتلا ( ) ١
 مسقلا امآف . حابم مسقو ؛ بولطم مسقو مومذم مسق : ماسقأ ةثالث ريبدتلا  فوصتلا ممق نم ةمق وهو
 ؛ تايجاولا نم هفلكت ام ريبدت وهف بولطملا امأو . ايويند وأ اينيد ممصتلاو مرجلا هبححصي ىذلا وهف مومذملا
 هيلع لاق دقو . ةح اصلا ةينلا ىمسي اذهو . ةردقلا ىلا رظنلاو ةئيشملا ضيوفت عم تاعاطلا نم هيلإ بدنت امو

 ةئيشملل ضيوفتلا عم ىعيبط وأ ىويند رمأ ىف ريبدتلا وهف حابملا مسقلا امأو « هلمع نم ريخخ نمؤما ةيئ ٠ : مالسلا
 نأ ديرملا « ءاطع نبا ؛ هللاب فراعلا اعد ىذلا ريبدتلاو . ١ شيعلا فصن ريبدتلا ( ص ) هلوق لمحي هيلعو

 اذك تلعف ىنأ ولو ءاذك ناك ام اذك تلعف الوث : لوقت نأب . ةيدوبعلل ىانملا رييدتلا وه  هنم هسفن يري
 . كسفنل هب مقث ال « كنع كريغ هب ماق امو هملع قباس ىف ءايشألا ربد ىلاعت هللا ناف ءاذك ناك
 نع نييثامو نينامثو ثالث ةنس ىفوت . مهئاملعو ةيفرصلا ةمئأ دحأ : هللا دبع نب لهس دمحم وبأ وه (؟)
 , ةرجحلا
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 نسمحلا وبأ ىديس لاقو . مهشيع سائلا ىلع ناردكي امبئاف ؛ رايتخالاو ريبدتلا اورذ
 ةلأسملا هلهو «اوربدت ال نأ اوربدف ءاوربدت نأ دب الو :ناك نا : "ىلذاشلا

 انرصنقا امئاو « ضيرع ليوط اهيف مالكلاو « هتيلكو هتلمج ىه لب « موقلا قيرط ساسأ
 ىنعملا اذه ىف درفأ هللا همحر  فلؤملا نأل « هيبنتلا نم ريسيلا ردقلا اذه ىلع اهيف

 هيف رمألا بّرقو ء ناسحإلا ةياغ هيف نسحأ « ريبدتلا طاقسإ ىف ريوتتلا » هامس اباتك

 لك ىلع نيعتم هليصحتف «. ناويد نم ةقيرطلا هذه ىف فنص امع هب ىنغتسي ثيحب

 . بيجن ديرم

 نب نسما ىلا هل نومجرتملا لوقي 6 هدنسو هبسن ىهتتي ( ه 855  ه 597 ) ىلذاشلا نسحلا وبأ ) ١(
 , سنوت نم ةبيرق ىهو ةلذاش ةدلبب هررهظ أدبم ناكو « بلاط ىلا نب ىلع

 5م



 ةسماخلا ةيمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

725 8 . 8 3 1 

 ىلع ُليِلَذ كم َبِلُط اًميف ”كٌريِصْفَتَو ء كل َنِمْص اًميف ''"كُداَهتْجا ١

 ' كنب "ةريصبلا سامطلا

 : ذابع نبا لاق

 ىنعمو « هايند ىف هدوجو ماوق هب هل لصحي ىذلا هقزر وه دبعلل نومضملا ءىشلا

 داهتجالا مهنم بلطي ملو « هنع دابعلا غرفو « كلذب لفكت ىلاعت هللا نأ انومضم هنوك

 لصوتي ىذلا لمعلا وه دبعلا نم بولطملا ءىشلاو « هل ماتهالا الو ؛ هيف ىعسلا ىف
 هنوك ىنعمو 2« تاعاطو تادابع نم ىلاعت هللا نم برقلاو « ةرخآلا ةداعس ىلا هب

 هبابسأو هطورش ةاعارمو « هيف هداهتجاو « هل دبعلا باستكا ىلا لوكوم هنأ ابولطم

 لوألا ىنعملا ف لجو زع هللا لاق . هدابع ىف ىلاعت هللا ةنس ترج اذهب « هناقوأو

 ( «؛د؟ايإو , اهقرَي هللا « اهقزر لمحت ال َةياَذ ني ْنّياَكو ١ : دبعلل هئنمض ىذلا

 ناسنآلل َسْيَل نَأو ) : هنم هبلط ىذلا ىلاثلا ىنعملا ىف  ىلاعت لاقو

 ىنْعِطَأ ىدبع » : لوقي ىلاعت هللا نأ راثآلا ضعب ىف ىور دقو «هدّرعتم ام الإ

 « ٌكحلصي امب ىنْملَعُت الو « كئرمأ اميف

 . هبلط ىف ةقاطلاو دهجلا غارفتسا : ءىشلا ىف دابتجالا : كدابتجا ع١ )

 1 1 , ٠ عيمضتلاو طيرفتلا : ريصقتلا (؟ )
 ىرتال ةريصبلاف ؛ ةيسحلا رومألا كردي رصبلا نأ 5 « ةيوسعملا رومآالا كردت بلقلا ىف نيع : ةريصبلا ( ١"

 , اهامع ؛ ةريصبلا ساملناو , تاسوسحملا الإ ىري ال رصبلاو « ىلناعملا الإ

 . توبكدعل زعلا ةروس نم ةيآا(45

 . مجنلا ةروس نم 59 ةيآ (ه )
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 نوفرتشُي ماوقأ لاب ام » : لاق هنأ , هم هللا لوسر نع ربخلا ىف ركذو
 فلاخ امو « مهءاوهأ قفاو ام نارقلاب نولمعيو ؛ نيدباعلاب نوفختسيو « نيفرتملا
 اميف نوعسي « ضعبب نورفكيو باتكلا ضعبب نونمُؤي كلذ دنعف « هوكرت مهءاوهأ

 نوعسي الو موسقلا قزرلاو « بوتكملا لجألاو . رودقملا ردقلا نم ىعس ريغب كردي
 ىتلا ةراجتلاو . روكشملا ىعسلاو « روفوملا ءارجلا نم ىعسلاب الإ كردي ال اميف

 ( روبن ال

 , تيفك ام فلكتت ال : نينملك ىف هلك ملعلا ١ : صاوخلا مههاربا لاقو

 ”نركذ ىذلا جول نم هل ىغبني ام ىلع رمألا اذهب ماق نمف ؛ تيكا ام عيتضُ الو

 هل نومضملا رمألا نع باقلا غيرفتو « هنم بولطملا رمألا ىف دابتجالا نم

 ركع نمو « دوصقلا ةياغ لع لصحو «هبلق ق ىلا رون قرذأو هتوصإ تحل
 ةريصبلاو « كلذ ىلع :ليلد هلعفو « بلقلا ىمعأ « ةريصبلا سومطم وهف رمألا اذه

 ةبقاعلاو « ةبقاعلا ىلا رظني اما بلقلا رظانو « نيعلا رظان رصبلا نأ اي ء بلقلا رظان

 « اهبنم عنمب امع رصقيو « ابيف دبتجي نأ دبعلا ىلع بجي ىتلا ىه ىوقتلاف « نيقتملل
 هيف داهتجا ريغ نم' قزرلا بلط نأب راعشإ  دابتجالاب هللا همحر فلؤملا ريبعتو
 ىلع كلذ لدي الف « هيف نوذأمو حابم هنأل « كلذك وهو « مالكلاب دوصقم ريغ

 "هب رمأ اميف ريصقت هب نرتقا نإ الإ هبحاص ةريصب سامطنا

 اهيلع ربطصاو ةالصلاب َكلهأ رماو )  ىلاعت هلوق ىف "'( ريونتلا ١ ىف لاق

 امهو « انتمسقب كل موقن نحنو « انتمدخب مق : ىأ « ”كقزرن نحن ًاقزر كلأسن ال
 لغتشإ نمف « هلمب#ت الف « كنم هبلط ءىشو « همهتت الف « كل هللا هنمض ءىش : نائيش

 هبتني نأ لقو « هتلفغ تعستاو « هلهجب مظع دقف  هنم بلط امع هل نمض ام

 عم قزرلا بلط ىف دابتجالا ىأ : نيرمألا عاتجا وه ةريصبلا سامطنا ليلد نأ : ةمكحلا نم مهفي ١١(
 .ريخلا بسكي هناف ةعاطلاو ةدابعلا ىف ريصقت ريغ نم لالا قزرلا بلط ىف ذابتجالا امأ . . لمعلا ىف ريصقتلا

 نم اولكو ابيكانم ىف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه » : ىلاعت هلوقب بولطُم هنأل . رجألا بقعيو

 ش .« كلملا ةروس نم ١١ ةيآ ؛ روشتلا هيلاو هقزر
 ىتلا ةيفوصلا ةداسلا بتك نم دحاو وهو . ىردنكسلا هللا ءاطع نبال « ريبدتلا طاقسإ ىف ريوعتلا » ( ؟ ١

 , امثزو ا

 , هلح ةروس نم "١ ةيا(“)١

 و١



 هللا ناك اذإ « هل نمض امع هنم بلط امب لغتشي نأ دبعلا ىلع قيقح لب هظقوي نمل
 هناحبس ناك اذإو « دوهشلا لهأ قزري ال فيك دوحجلا لهأ قزر دق ىلاعتو هناحبش

 ؟! ناميإلا لهأ ىلع هقزر ىرجُي ال فيك « نارفكلا لهأ ىلع هقزر ىرجأ دق

 موقي ام اهنم كل نومضم ىأ « كل ةنومضم ايندلا نأ دبعلا ابيأ تملع دقف
 5 ع ع

 اودورتو ) : ىلاعتو هثاحبس هلوقل « ان لمعلا ىأ « كنم ةبولطم ةرمخالاو « كِدواب

 نمض اميف كماتهاو « ةريصب وأ لقع كل تبثي فيكف ( ىوقتلا دازلا ريخ نإف

 : مهضعب لاق ىتح « ةرخآلا رمأ نم كنم بلط امب كماتها نع كعطتقا ث كل

 بلطو « ةرخآلا انل نمض هتيلف ؛ ةرخآلا انم بلطو ايندلا انل نمض ىلاعت هللا نإ

 . ايندلا انم

 بسس عت

 هب موقت امم « ايندلا نم كل نمض اميف ةدابعلا نع لغاشلا كماهتهاو كدابتجا

 نم كنم بلط اميف كطيرفتو كريصقتو « كلذ وحنو ءاسكو ءاذغ نم كتايح
 ليلد ةرخآلا ىف كرمأ هب حلصيو « هللا ىلا هب لصوتي امم اهريغو تاعاطلاو تادابعلا

 . كلذ رش هللا اناقو كنم ةريصبلا ىمع ىلع ناهربو
 ك0



 ةشداسلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 1 #8 1 7 : 0 2 هي 2 ماى ةسر د

 , "كسأيل ابجوُم  ِءاَعَّذلا ىف حاحلإلا َعَم  ءاطغلا ِدَمَأ رحثأت ْنْكَي أل ١

 ٍتقَولا ىفو , كِسفتل ٌراتْك امّيِف آل , كل ُهْراَتْخَي اَمِف ًةَباَجِإلا َكَل َنِمَص َوْهَف
 ) ُديِرُت ىذلا ِتْقَوْلا ىف ال ُديِرُي ىذلا

 : دابع نبا لاق

 لاوحألا نم لاح ةيجالصب مزميو « هالوم ىلع اعيش ريختي ال نأ دبعلا مكح

 « ءىشلا بحيو « هل ريش وهو 2« ءىشلا هركي دق « هجو لك نم لهاج هنأل «هل

 . هل رش وهو
 ؛ ائيش كرمأ نم رتخت ال : هنع هللا ئطر  ىلذاشلا نسحلا وبأ ىديس لاق

 رع هللا ىلا ءىش لك نمو « كرارف نمو « راتخما كلذ نم رفو « راتخت ال نأ رتخاو
 7( راتخيو ءاشي ام قلخي كبرو١ لجو

 ملاتي وهو لس هنع هلل ىضر بس ىبسرملا سابعلا ىلأ ىديس ىلع لجر لخدو

 تكس مث « هبواجي ملو « تكسف ( ىديس اي هللا كافاع ١ : لجرلا كلذ لاقف « هبامل

 : سابعلا وبأ خيشلا هل لاقف « ىديس اي كيفاعي هللا ١ : لاقو « ةعاس لجرلا كلذ
 اذه « ةيفاعلا وه هيف انأ ىذلاو « ةيفاعلا هتلأس دقف ؟ ةيفاعلا هللا تلأس ام ءانأو»

 3 5 ١ 7 . 1 ١

 ىدواعت ربيخ ةلكأ تلاز ام » « لاق دقو « ةيفاعلا هللا لأس دق « ِهُيَم هللا لوسر

 5 ىرصأ تعطق نآلاو

 , لمألاو ءاجرلا عطق : سأيلا . ءاعدلا ىف ةموادملا : مساحلالا , نمز : دمأ )١(
 . صصقلا ةروس نم "8 هيا نم ( ؟)
 . بلقلا ىلا مدلا لمحي ىذلا ىسيئرلا نايرشلا وهو « ىطروألا : رّهبالا ( " )

١٠. 



 تام كلذ دعبو « ةيفاعلا هللا لأس  هنع هللا ىضر ركب وبأ انديسو
 تام كلذ دعبو  ةيفاعلا هللا لأس  هنع هللا ىضر  رمع انديسو "”امومسم
 تام كلذ دعبو « ةيفاعلا هللا لأس  هنع هللا ىضر  نائع انديسو « انوعطم
 تام كلذ دعبو « ةيفاعلا هللا لأس  هنع هللا ىضر ىلع انديسو « احوبذم

 هأ . ةيفاع كل اهنأ ملعي ثيح نم هلأساف « ةيفاعلا هللا تلأس اذاف « الوتقم

 « هالوتي هب ام عيمج ىف هل ةريخلا نأ ملعيو ؛ هالوم ىلا هسفن ملسي نأ دبعلا ىلعف

 هيف هل نأ ىري « ائيش هالوم نم بلطو اعد اذاف ؛ هاوهو هدارم كلذ فلاح ناو

 بجقُْأ نود مكبر لاقو ١ : لجو رع هللا لاق « ةلاحم ال ةباجالاب نقيأ ةحلصم
 اذإ عادلا ةوعد ٌتيِحَأ بيرق ىلاف ىنع ىدابع كَلأَس اذإو ١ : ىلاعت لاقو "بكل

 , 0( ناعد

 : لقي ( هلي ) هللا لوسر تعمس : لاق  هنع هللا ىضر  رباج نعو
 مل ام «هلثم ا ير داع نو

 هللا ىلص  ىبنلا نع  هنع هللا ىضر  سنأ نعو « محر ةعيطق وأ مثإب عدي
 هنع فرص وأ « هتوعد هل هللا باجتسا الإ وعدي عاد نم ام : لاق  ملسو هيلع

 نذإف ١ محر ةعيطق وأ « مثإب ٌعدي ملام « اهردقب هبونذ نم طح وأ « اًءوس اهلثم
 ةباجالا نأ الإ « قدصلا دعولا درو اهسح قحب عاد لكل ةلصاح ةقلطملا ةباجالا

 ةباجإ  ءاطعلا رخأتو عنملا نوكي دقو ءءاش ىتم اهلعجي « ىلاعت هللا ىلا اهرمأ
 اعنم ىأر اذإ ىلاعت هللا نم دبعلا سأيي الف « كلذ ىلاعت هللا نع مهف نمل « ءاطعو

 اريخ  ةرخآلا ىلا كلذ ريخأت نوكي دقو « هلاؤسو هئاعد ىف حلأ نإو « اريمخأت وأ

 عفرب كرما ملأ : هل ىلاعت هللا لوقيف « دبع ثعبي : رابخألا ضعب ىف ءاج دقف « هل

 ايش تلأس ام ىلاعت هللا لوقيف « كيلإ اهتعفر دقو « معن لوقيف ؟ لإ كجئارح

 دقف « اهل ةقيفح الو نيرخأتملا ضعب دنع تجار ةيبش اهنأ ودبيو « دمتعم مخل رم ىف ربخلا اذه دري مل ) ١(

 مهولا اذه باحصأ لعلو « هريغ وأ مس نم تامدقم نود توملا ضرم ضرم ركب ابأ نآب رابخاألا تضافتسا

 . ( عجارملا ) هللا لوسر ىلا ةاشلا عارك تمدق ىتلا ةيدومولا ةلكأ ىلا هنودري

 ٠ ريا ةروس نم 1٠١ هيا ني ( 5 )
  )89١ةرقبلا ةروس نع امك ةيآ نم ,.



 رمخدم وهف ايندلا ىف هرجأأ مل امو . ايندلا ف ضعبلا كل ترجن نكلو , هيف كتبجأ الإ

 ( ايندلا ىف ةجاح ىل ضفي ل هتيل ١ : دبعلا كلذ لوقي ىتح « نآلا هذخف « كل

 ءاعدلا ةباجإ ىف لاجعتسالا نع ىبنلا ىنعم هن هللا لوسر نع درو دقو

 . 2« ل بجتسي ملف توعد دف : لوتيف لجع , مل ام ؟دحأل باجتسي ١ : هلوق ىف

 هب للا روخأ اميف نوعرف ىلع لس السلا انيلع ورا سو اعد دقو

 ىتح اونمؤي الف مهبواق ىلع دءأشاو محلاومأ ىلع ْسمطا انّبر : الاق ثيح ؛ امهنع

 ا باذعلا اوَرَي

 اميقتساف امكتوعد ُتييجأ دق : ىلاعتو هناحبسم هلوقب امهءاعد باجأ هنأ ربخأ مث
 دق امه للاعت للا لوق نيب ناكو اولاق . '”نوملعي ال نيذلا ليبس ناَعبَت الو
 . ةلس نوعبرأ ب نوعرف كالهو « امكتوعد تبيجأ

 ؛ اميقتساف ١ ىلاعت هلوق ىف هنع هللا ىضر  ىلذاشلا نسحلا وبأ ىديس لاق

 نيذلا مه ؛ نوملعي ال نيذلا ليبس ناعبتت الو » . ابلط ام لاجعتسا مدع ىلع ىأ
 نم ءاعدلا ادع بص ل لمحت أب حو ف كيهانو « ةباجألا نولجعتسي
 هللا نإ : لاق هنأ  ىبنلا نع ىور دقف « هاضر ةقفاومو ىلاعت هللا ةبحم

 . ءاعدلا ىف نيحلملا بحي

 هل ضقا « نالف كدبع براي مالسلا هيلع ليربج لاق ١ ثيدحلا ىف ءاج دقو
 كلام نب , سنأ هاور ( هترص عمسأ نأ بحأ ىلإف « ىدبع اوعد : لوقيف ؛ هتجاح

 . هُم هللا لوسر نع

 دقو « هترص ةهاركل هتجاح لاون هل هللا لجعي نم سائلا نم نأ اذه ىضتفمو
 اجإ ليجعت دنع كلذ نم افئاش دبعلا نكيلف ؛ اصوصنم اضيأ ىنعملا اذه ىور

 . هئاعد

 ىف نكي مل نم لك  هنع هللا ىضر  ىودهملا ريزعلا دبع دمحم وبأ لاق
 : هل ليق نمم وهو « جردتسم وهف  قحلا رايتخاب ايضارو « هرايتحال اكرات هئاعد

 )١ ( سنوي ةروس نم 88 ةيا نم .

 ) )5سلوي ةروس نم 85 ةيآ نم نم .

١ 



 ( ىلاعت قحلا رايتخا عم هئاعد ىف ناك اذإف « هتوص عمسأ نأ هركأ ىلاف هتجاح اوضقا
 نوكت دقو . اهميتاوخب لامعألاو . طعُي م نإ نإو « اباجم ناك  هسفن رايتخا عم ال

 , هضعب وأ « كلذ عوقو مدعل رخؤتف « اهب ىعادلل ملع ال طورش ىلع ةبترم ةباجإلا
 بترف « "”هاعد اذإ ٌرطئطملا ُبيجي ْنّمَأ ١ : ىلاعت لاق « رارطضالا دوجو لثم كلذو
 رارطضالا ىلع ةباجإلا

 رارطضالا هقزر « دبع ءاعد بيحجتسي ٠ نأ هللا دارأ اذإ : نيفراعلا ضعب لاقو

 . هتالاح عيمج ىف هسفن نم دبعلا هققحتي ال رارطضالاو « ءاعدلا ىف
 اذهو « المع هسفنل ري م هدي هللا ىلإ عفر اذإ ىذلا رطضملا : مهضعب لاق

 ققحتي فيكف « هيلإ لوصولا سانلا رثكأ ىلع زسعي « فينم ماقمو « فيرش لاح
 . ىنعملا اذه ىلع هيببت اذه رْبأب ىتلا هلأسملا ىفو ؟ هيلع ىنيي ام

 بسسيقع
  ءاعدلا ىف ةموادملاو  حاحلإلا عم  بولطملا ءاطعلا تقو رخأت نكي ال

 هلوقب ةباجإلا كل نمض دق ىلاعتو هلاحبس وهف « ءاعدلا ةباجإ نم كسأيل ابجوم
 ؛“ ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ » : ىلاعت هلوقبو “' مكل بجتسا ىفوعدا )  ىلاعت

 حلصي امب كنم ملعأ هناحبس هللا نأل « كسفنل هراتخت اميف ال « كل هراتخي اميف كلذو

 : ىلاعت لاق . ءاطع عنملا نوكيف « كل اريخ هعنم ناك « ايش تبلط امبرف ؛ كل

 لاو مكل رش وهو ايش اوبحت نأ ىسعو ؛ مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ىسعو
 . ) نوملعت ال متن أو ملعي

 ىذلا تقولا ىف ل٠ : ىلاعت هديري ىذلا تقولا ىف ةباجإلا كل نمض كلذكو

 . نوعرف ىلع ىموم ءاعد ىف ءاج © « كسفنل تن تنأ هديرت

 )١( لما ةروس نم 51 ةيآأ نم ,
 ةرقبلا ةروس نم ؟١* ةيانم ع؟) .



 : هللا ءاطع نبا لاق

 5 َّ نإ 1 2 2 7 هر دسالسر و د

 نوكي الث « ُهْنَمَز نيعت َنإَو « ٍدوُعوَمْلا عوفو مَع ٍدْعَوْلا ىف كنككَشي ال )

 ظ . 9كتريِرَس روثل ًاداّمْخإو , كتريرعَب ىف '”احدَق َكِلَذ

 | : دابع نبا لاق

 ع نمزلا نيعم ناك ناو « ائيش هالوم هدعو نمف « داعيملا فلخي ال هئاحبس قحلا

 زاوحل « هبر دعو قدص ىف كلذ هككشي نأ ىغبي الف « دوعوملا كلذ عقي مل مث

 اهملعب ىلاعت قحلا رثأتسا ؛ طورشو بابسأ ىلع اقلعم دعولا كلذ عوقو نوكي نأ

 هدعو اميف هيلإ نكسيو « هبر عم بدأتيو « هردق فرعي نأ دبعلا ىلعف « دبعلا نود

 ىلع ناك نمف « هيف هداقتعا لرلرتي الو « كلذ ىف ككشتيالو « هيلإ نئمطيو « هب
 ىلعف الإو « ةريرسلا رّونم « ةريصبلا ملاس « ىلاعت هللاب فراع وهف فصرلا اذه
 . سكعلا

 بيعت

 ع( ككشتي الو «انئمطم هيلا نكسيو « ىلاعت هعم بدأتي نم هبرب فراعلا نإ

 هب دوعوملا نوكي دقو , هعوقو مدع وأ ؛ هب دعو ام رخأت دنع هداقتعا لرلرتي الو

 ؛ مالسلا هيلع حون ةصق ىف ام « اهملعب ىلاعت قحلا رثأتسا طورشو بابسأ ىلع اقلعم

 لاقف « مومعلا رهاظ عم فقوف ““ قحلا كدعو نإو ىلهأ نم ىنبا نإ ) : لاق ثيح

 حلاصلا ةاجنب كاندعو امنإ نحنو ““ حلاص ريغ لمع هنإ كلهأ نم سيل هنا ) : ىلاعت هل

 . عستم انملعف « مومعلا تمهف ناو . كلهأ نم

 ١ ١( هتبترم نم ضغلاو « هل صيقنتلا ؛ ءىشلا ىف حدقلا . |

 ) بلقلا بيط ىأ : ةريرسلا بيط نالف ؛ لاقي . بلقلا نيع ىه وأ هسفن ىل ءرملا همتكي ام : ةريرسلا ( ؟ ,
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 : هللا ءاطع نبا لاق

00 

 اهحتق ام لاف , َكّلَمَع لك نأ اهَعَم لآبث الق فرعا َنِم ٌةهْجَو كلل حق اَذإ
 : كيل ُهدْروُم َرُه ف فعلا نأ ملغت ملأ « كيأإ فرعي نأ كبري وو لإ كل

 . “ "كيلع ةُدِروُم وُه امم ِهِلِإ هيِدْهُ ام َنْئأَو « هيلااَهيدْهُم تلأ َلاَمْعألَو

 : دابع نبا لاق '

 ىلاعت هللا هجو اذاف « برآملاو لامآلا ةيابنو « بلاطملا ةياغ ىه ىلاعت هللا ةفرعم
 ةئينأمطو ةنيكس هل دجوأو « اهنم هل فرعتلا باب هل حتفو « اهبابسأ ضعبب هدبع

 كلذ بيسب هتوفي امب ثرتكي ال نأ ىغبنيف « هيلع ةليزجلا معنلا نم كلذف  اهيف

 كلسم هب كلس هنأ ملعيلو. « رجألا ليزج نم اهيلع بترتي امو «.ربلا لامعأ نم
 ؛ دبعلا نم باستكا ريغ نم « نيقيلاو ديحوتلا قئاقح ىلا ىدؤملا نيبرقملا ةصاخلا
  هلمعتو هباستكاب ىه اهب سبلتي نأ هنأش نم ىتلا لامعألاو . لّمَعَت الو

 لصحي ال دقو « اهيف صالخالا دوجوب ةبلاطملاو اهيلع تافآلا لوعخد نم ملست الف

 : هلاثمو . ؟ رخآلا نم امهدحأ نيأو « باسحلا ةشقانم دنع باوثلا نم ديري ام هل

 نم هعنمتو « ايندلا تاذل هيلع صغنت ىتلا دئادشلاو ايالبلا نم ناسنإلا هب باصيام
 « لابلا معان « شيعلا بيط ؛ هايند ىف هؤاقب رمتسي نأ هدارم ناف ؛ ربلا لامعأ ريثكت

 هّسفن وخست الف « نيعروتملا نيهفرتملا لاح ةرخآلا ةداعس بلط ىف هلاح نوكيو

 « هتذل هيلع َمَلفَت الو ءةقشم الو , اهيلع ةنّوم ريبك ال ىتلا « ةرهاظلا لامعألاب الأ

 . لخدملاو بابلا : انه دارلاو « ةهجلا ىه : ةهجولا .'رسيو ايه ىنعمب : انه حتف (1)
 . هتفرعم ىنعم بلط اذا ؛ نالف ىل فرعت : لوقت : ةفرعملا بلط : فرعتلا
 لامي هنع كاككفلا نكمي ال ىتح بلقلا نم فورعملاب ملعلا ةقيقح نكمت : ةفرعملا

 . كلمع ةلقب اهعم لابتالف ىأ : نأ ةرم حمفب ؛ كلمع لق نأ اهعم لابت الف



 ؛ ايالبلا نم اعيش دبعلا ىلع هللا لزنأ اذإف . ملعأ هللاو نيلقثلا ةدابع ىلع اهرثآو

 نيبو هنيب لوحيو « ةميهللا هقالخخأ نم هرهطي نأ هنم هللا دارمو « هتوهش هتوفت لو

 لوصولا ىلا هل ليبس الو ؛ هدوهش عستم ىلا هدوجو رثأ نم هجرخيو « ةميمذلا هتافص

 ؛ هداتعم هيلع شوشيو « هدارم داضي امب الا ماقلاو لامكلا ةياغ ىلع ماقملا اذه ىلا

 مهف اذاف « ةرهاظلا لامعألا نيبو اهنيب ةبسانم الو نطابلاب ةلماعملا دقي هلاح نوكيو

 . ال هدارمو , هسفنل هرايتخأ نم هل ريش سم هنم هدارمو « هل هللا رايتخا نأ ملع اذه

 ىناعدف « ءالب  ىدبعب تلرثأ : هئايبنأ ضعب ىلا ىحوأ ىلاعت هللا نأ ىور دقو .

 . كنمحرأ هب ءىش نم كمحرأ فيك ىدبع : تلقف « ىلاكشف « ةباجالاب هتلطامف

 لاق » : لاق  ٌهُللْيَع هللا لوسر نأ  هنع هللا ىضر  ةريره ىلأ ثيدح ىو

 ( ىلاقع نم هتطشنأ هداوع ىلا ىنكشي ملف نمؤملا ىدبع تيلتبا اذا : ىلاعتو كرابت هللا

 . لمعلا فئاتسيو همد نم اريمش امدو « همحل نم اريخخ امحل هتلدبو

 تضرم دقلو  هنع هللا ىضر  ىذمرتلا ىلع نب دمع هللا دبع وبأ لاق

 هللا ربد ام سفن ىف تلثم  اهنم ىلاعت هللا ىنلافش املف « ةضرم ىمايأ ؛فلاس ىف

 ردق ىف نيلفثلا ةدابع ىل نوكت نأ نيبو ةدملا هذه رادقم ىف ةلعلا هذه نم ىلاعت
 اتدم رادقم ىف نيلقثلا ةدابع نيبو « ةلعلا هذه نيب تريخول : تلقف « ىتلع مايأ

 راتخا ام نأ قريصب تعقوو « ىنيقي مادو ؛ ىمزع حصف ؟ ىرايتخا لبمي امهمأ ىلا
 ( ىل اهربد ىتلا ةلعلا ىهو « ةبقاع عفنأو « ًارطخخ مظعأو « افرش رثكأ ىلاعت هللا
 كلعف نيبو « هب وجنتل كب هلعف نيب ''ناتشف « هلعف ناك اذا هيف ''بوش الو

 بنج ىف ةدملا كلت رادقم ىف نيلقثلا ةدابع ىنيغ ىف قد كلذ تيأر املف . هب وجعتل

 (المأ ةنملا تراصو « ةنم ةمعنلا ثراصو « ةمعن ىدنع ةلعلا تراصف « ىناثا ام

 بيط ىلع ءالبلا ىف نورمتسي اوناك اذهب : ىسفن ىف تلقف « افطع لمألا راصو
 هأ . ءالبلاب نوحرفي اوناك فشكلا ىذلا اذهبو « قحلا عم سوفنلا

 ؛ اهب ةطبغلا هل تلصحو « هل ىلاعت هللا اهحتف ىتلا فرعتلا ةهجو ىه هذهف

 . بيع الو هيف ةببش ال ىأ ؛ هيف ةيئاش ال بأ : هلعف ناك اذا هيف بوش الع١ذ

 . امهنيب قرفلا مظعو دعب ىأ : امهنيب ام ناتشو ؛ امهنيب ناتشو « امهام ناتش لاقي ؛ ناتش ( ” )

 م١



 ىتح « هسفن ىلع هراكذت ددجيلو « هينيع بصن هلعجيلو « هانركذ ام رعشتسيلف

 « هترارم هنع ليزيو « كلذ لاقثأ هنع لمحي ام ةنينأمطلاو نوكسلا نم هل لصحي
 ع حرفلا نم نيركاشلا لاح هئالب ىف هلاح نوكي كلذ .دنعو « هتوالح هدجويو

 عيمج ربتعاو « هرب لامعأ نم هنكمي امب ىتأي نأ هركش قح نم ىريف « هب طابتغالاو

 ىف هللا همحر فيرعلا نب سابعلا وبأ اهركذ ىتلا ةياكحلاب هلأسملا هذه ىف هانلق ام

 هرمع برغم اب ناك : هيف لاق ( ةدارالا قيرط كولس جابنمو ةداعسلا حاتفم ( هباتك

 نم هلصأ  هركذب انعفنو « هللا همحر  رايخلا ابأ ىعدي لجر  مالسالاب هلل

 . هالوم هقتعي مل قرلا ىف وهو « نيعستلا هنس زواجو « دادغب هنطومو « ةياقص

 هنم دجوت كسملا ةحئارو « ماذجلا هدسج معو  رايتخاو دصق نع هنم كلذو
 ادمحم هدعب تيقل مث « ءاملا ىلع ىلصي هتيأر : ىنثدح ىذلا لاق . ةديعب ةفاسم لْع

 ءالبلل دجي مل ىلاعت هللا نأك « ىديس اي : هل تلقف ءصربألا وه اذاف « ىجننسالا

 « تكسا : ىل لاقف : لاق « هئايلوأ ةصاخ متنأو « مكب ِهِلْزنَأ ىتح هئادعأ نم الحم

 فرشأ ائيش هللا دنع دجن مل ءاطعلا نئازخ ىلع انفرشأ امل هنإ « كلذ لقتال

 بطقو « داهزلا ديس: تيأر ول كب فيكف « هايا هانلأسف « ءالبلا نم هيلا برقأ الو

 ( رئانتي همحل  اهلابجو (« سوسرط ١ ضرا ىف راغب  داتوألا ءايلوألا ماماو « دابعلا

 عنقي مل ليللا ناك اذإف « لملاو بابذلا هب طاحأ دقو « اديدصو احيق ليسي هدلجو

 ىنح « ةيفاعلا نم هدسج نكسأو « ةمحرلا نم هاطعأ ام ىلع هركشو « هللا ركذب

 ءىش قايسو . ه أ رجفلا علطي ىتح « هليل ةماع ةلبقلا لبقتسيو ديدحلاب هسفن دشي

 . قيفوتلا ىلو هللاو « هيلع هيبنتلاو ؛ ىنعملا اذه ىف هللا همحر فلؤملا مالك نم

 0 م مصمم دع اح طفل 1 سس مع بمس هع وجود هدب جو وصرواح دسم ب صج دس

 ؛ هيلا فرعتلا تاهج نم ةهج ميلعلا حاتفلا وهو كل هللا حتف اذا : دير أ

 رهقلاو فطللاك : هتافصب هللا ةفرعلا ببس اهئاف  تاقافلاو ايالبلاو ضارمألاك

 هللا ناف « لامعألا ةلقب مهت ال ىأ « كلمع ةلقب اهعم لابت الف ... اهريغو ةمحرلاو

 | ىنكشي ملو ربصف ءالبب نمؤملا ىدبع تياتبا اذا ١ : ىسدقلا ثيدحلا ىف لقي ىلاعت

 « هتأربأ « هتأربأ اذإف , همد نم ريخ امدو « همحل نم ًاريخ ًامحل هتلدبأ ,. هداوع ىلإ
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 نب ءاطع نع . « ًأطوملا ىف كلام هاور » ىتمحر ىلإف « هتيفوت ناو ءمل بنذ الو

 . هنيَع هنع « هنع هللا ىضر ديعس ىلأ نع : راسي

 سيلو  لزاونلاو بئاصملا لورن دنع هللا ركذب ظقيتملا وه ؛ كلذب بطاخملاو

 قوعت دق - لزاونلاو بئاصملا كلت نأ كش الو . اهوزن دنع طخسي ىذلا لفاغلا

 ةليبسو ىه امئاف « ةيئدبلا لامعألا نم اهب كتوفي امب لابت الف . لقيف لمعلا نع

 ةيلالجلا تافرعتلا هذه نم كيلع لزني امب ديرملا اهيأ اسفن برطف . ةيبلقلا لامعألل

 . ةيرهقلا لزاودلاو
 . اهنودب .ريثكلا لمعلا نم ريخ ةفرعملا عم ليلقلا لمعلا نأ : كلذ نم دافتسيو
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 ةرشأاجلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ولا

 "هيف صالحإلا ٌرِس ُدوُجو اًهُحاَوْزأَو  ةَمِئاَق ٌرَّوص لاّمغَألا »

 : دابع نبا لاق

 نم مهنم ناك نم امأف « هماقمو هتبتر بسح ىلع هلامعأ ىف دبع لك صالخا

 دصقو ؛ ىفخلاو ىلجلا ءايرلا نم ةملاس هلامعأ نوكت نأ هصالخا ةجرد ىبتنمف راربألا

 نسحو « باوثلا ليزج نم نيصلخلا هب ىلاعت هللا دعو امل ابلط « سفنلا ءاوهأ ةقفاوم

 نم اذهو « باسحلا عوسو « باذعلا ملأ نم نيطلخما هب دعوأ امع ابرهو«بأملا

 ىف كرشن الو ..كايإ الإ ديعن ال ىأ ©”( دبعن كايإ » : ىلاعت هلوق ىنعمب ققحتلا

 . كريغ انتدابع

 هسفنل هتيؤر ءاقب عم « هرب لامعأ ىف هرظن نع قلخلا جارحخا هرمأ لصاحو

 ىلا اذه زواج دقف نيبرقملا نم مهنم ناك نم امأو . اهيلع داتعالاو « ابيلا ةبسنلا ىف

 هكيرحتب ىلاعت قحلا دارفنا دوهش ىف وه امنا هصالخاف « هلمع ىف هسفنل هتيؤر مدع

 ماقملا اذه نع .ربعيو « ةوق الو الوح كلذ ىف هسفنل ىري نأ ريغ نم « هنيكستو

 صالخألا“ ماقم حصي هب ىذلا قدصلاب

 . ةيبلقلا وأ ةيمسجلا هكرحلا نع ةرابع : انه لامعألا عاو

 صاخشأو حابشأ ىأ : ةمئاق روص . تايفيكلا نم نهذلا ف صخشتي ام وهو « ةروص عمج : رونملا

 . اب عقئالف « ايف حاورأ ال
 . لامعألا ىف ريتعملا لامكلا هب عقي امع ةرابع : انه وهو , تاناويحلا ىف ىف عدوملا رسلا : حورلا

 . ةوقلاو لوحلا نم ىربتلاب هنع ربعملا قدصلا وهو « هبل ؛ هرسو « برلا ةدابعل بلقلا دارفا : صاالسالاو

 . ةحئافلا ةروس نم ه ةيآ نم )١(
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 هلوق ىنعمب ققحتلا نم وهو « نيقيلاو ديحوتلا ليبس هب كولسم اذه بحاصو

 ؛انتوقو انلوح.و انسفنأب ال ؛ كب الإ نيعتسن ال ىأ 9"2نيعتسن كايإو ”” : ىلاعت

 بجوي هلل لمعلاف « هللاب لمعلا وه ىلاثلا لمعو « ىلاعت هلل لمعلا وه لوألا لمعف

 هللاب لمعلاو « ةدابعلا قيقحت بجوي هلل لمعلاو « ةبرقلا .بجوي هللاب لمعلاو « ةبوثملا

 ؛ دصاق لك تعن هللاب لمعلاو ؛ دباع لك تعن هلل لمعلاو « ةدارالا حيحصت بجوي

 ءامالل تارابعلا هذهو « رئامضلاب مايف هللاب لمعلاو « رهاوظلا ماكحأب مايق هلل لمعلاو
 امهنيابت و « نيماقملا نيب قرفلا نيبتي اذهبو  هنع هللا ىضر؛ ' :ىريشفلا مساقلا ىلأ

 ذوكت كلذ دوجوبف « هلامعأ حور وه دبع لك صالخاف « ةلالجلاو فرشلا ىف

 كلذ مدعبو « اهل لوبقلا دوجو ةيلهأ اهيف نوكيو « اهب برقتلل اهتيحالصو اهتايح
 ؛ حاورأ الب احابشأ كاذ ذإ نوكتو « رابتعالا ةجرد نع اهطوقسو اهتوم نوكي
 . ناعم الب اروضو

 ىربتلاب كصالخإ ححصو « صالخإلاب كلمع ححص ”” : خياشملا ضعب لاق

 . ةوقلاو لوحلا نم

 0 علب يي مباع طب دلع هس تس عا عير ب سم ع جو ها ل سب وصال هع دلما م د هع بلص سسم بدع عوج يب ديب وسب تبيج دبس ج هو عجب

 اهلك لامعألا : ممحلا ظاقيا ىف ةبيجع نبا لوقي م ةمكحلا ىنعم ةصالخو

 حابشألل مايق ال هنأ كو ءاهيف صالخالا دوجو اهحاورأو « داسجأو حابشأ

 ةيباقلاو ةيندبلا لامعألل مايق ال كلذك « ةطقاس ةتيم تناك الاو « حاورألاب الإ

 , اهب ةربع ال ةيواعن احابشأو « ةمئاق اروص تناك الإو « اهيف صالخإلا دوجوب الإ

 نم ه ةيآ نم ) “' ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو ”” : ىلاعت لاق

 ةروس نم ” ةيأ نم ) *' نيدلا هلءاصلخم هللا دبعاف '” : ىلاعت لاقو ( ةئيبلا ةروس

 . ( رمزلا

 ىريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا وبا : ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عماجلا ملاعلا مامالا وه ؛ ىريشقلا (؟١

 ْ . ( ةيريشقلا ةلاسرلا ) روباسين ةئيدمب ه 456 آ هم ماد



 صاوخنو « صاوخلاو « ماوعلا ةجرد : تاجرد ثالث ىلع صالخالاو

 ظوظنلا بلط عم « قحلا ةلماعم نم قلخلا جارخإ وه : ماوعلا صالخإف . صاوخلا

 ضصالتخخإو : روحلاو روصقلاو قزرلا ةعسو لاملاو ندبلا ظفحك « ةيورخآلاو ةيويندلا

 : صاوخملا صاوخ صالخإو . ةيويندلا نود ةيورخألا ظوظحلا بلط : صاوخلا
 ةبحم وأ « ةيبوبرلا فئاظوب مايقلاو ؛ ةيدوبعلا قيقحت مهدابعف ؛ ةيلكلاب ظوظحلا جسارخإ

 . ضراقلا نبا لاق ا « هتيؤر ىلإ اقوشو

 اكارأل اهبحأ ىلا ريغ اميعل نانجلا نم ىلؤس سيل

 ( ةيودعلا ةعبار ىلا بسنيو ) : رخآ لاقو

 اليزج اظح ةاجنلا ثوريو ٍرأأ فوحخ نم نودبعي مهلك

 . اليبسلس اوبرشيو ضاير ىف“ 2 اوحضيف نانجلا اونكسي نأب وأ

 االيدب ىبحب ىغتبأ ال انأ ظح رابلاو نانجلا ىف ىل سيل

 0 حج هيو
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 ةدشع ةيداحلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 َتَبن اَمَف « لوبخلا ٍضْرأ ىف َكَدوْجَو نفْذا 0

 : ذابع نبا لاق

 مظعأ نم كلذ نأل « تيصلا راشتناو « ةرهشلا نم ديرما ىلع رضأ ءىنثال
 كرتب ديرملا سفن حمبست دقو « اهيف سفنلا ةدهاجمو « اهكرتب رومأم وه ىفلا هظوظح

 . اهب بلاطم وه
 « ةرهشلا بحأ نم هللا قدص ام : هنع هللا ىضر  مهدأ نب مهاربإ لاق

 . لبازملا مهحاورأب ثسنك ماوقأل الا حلصت ال هذه انتقيرط مهضعب لاقو

 هرس الإ دبع هللا قدص ام هللاو : هنع هللا ىضر  ىنايتخسلا بويأ لاقو

 , هلاكمب رعشي ال نأ

 بحأ الجر فرعأ ام : هنع هللا ىضر مهضعب لاقو . كمعطم بطأو ؛ كركذ

 . حضتفاو هنيد بهذ الإ فرعي نأ

 . سانلا هفرعي نأ بحأ نم ةرخآلا ةوالح لج كيل ٠ اضيأ لاقو

 . رتسلاو ةيطغتلا : نفدلا

 .ركذي مو فرعي ملف ىفخ لجرلا لمخ لاقي « ةرهشلا مدعو ؛ سانلا دنع ةلزنملا طوقس : لومخلاب دارما

 . ةماتلا ةيطغتلا .ىف ثيملل ضرالاك وه ىذلا لومخلا ىأ . هبشملا ىلا هب هبتشملا ةفاضا نم لوبخلا ضرأ

 . امبرمك : ةرجشلا جاتنو « ءىشلا ةرم : جاتتلا
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 نمي ام نطعب ىف لوقي لجو زع هللا نأ ىنغلب  هنع هللا ىضر  ليضفلا لاقو
 ٠ ؟ كركذ لمخأ ملأ ؟ كرتسأ ملأ ؟ كيلع معنأ ملأ : هدبع ىلع هب

 صالخإ ىف حدقي ام ءالعتسالاو راهتشالا ةبحم ىلإ ةعجارلا ءايشألا كلت نإ مث

 سفنلا طوقسب وأ « مهملا رظنلا نع سانلا طوقسب امإ هنأل , هبتارم فالتخا ىلع دبعلا
 دنع ةلزنملا طوقسو « لومحلاب الا كلذ عيمج ديرملل تبني الو « اهيلإ رظنلا نع

 هثعبت ىتلا ضارغألا نع كنفني مل ةباثملا هذبب نكي مل نإ هنأل ؛ سانلا دنعو « هسفن

 كلذ ىلا هسفن هوعدتف « قحلا نم مهيلع هسفنل ىري امل « قلخلا بولق ةلاتسا ىلع

 .: هلوق دنغ قأيس اك « هل نطفتيالو ؛ اغابصنا ءايرلاب هلمع غبصنيف « ايف ءاعد

 . كيلإ قلخلا رظني ال ثيج كيلع ءايرلا لخد امبر

 صلختت ىتح « صالخالا ماقم كل ققحتي لومخلا فصوب كققحت ردقبو

 هللا محرر نم الإ « سائلا عيمج سالفإ كل نيبتي اذببو « كصالخإ ةيؤر نم كلذب

 ؛ دوجولا ىف ءايشألا زعأ هنأو « سفنلا ىلع ةبوعصلا ةياغ ىف صالخالا نأو « ىلاعت

 : لاق ؟ سشنلا ىلع دشأ ءىش ىأ هع هللا ىضر هللا دبع نب لهسل ليقو

 ش . بيصن هيف اهل سيل األ ؛« صالخالا

 صاالخألا ايندلا ىف ءىش زعأ  هنع هللا ىضر  نيسحلا نب فسوي لاقو

 . رخآ نول ىلع هيف تبني هنأكف « ىبلق نع ءايرلا طاقسا ىف دبتجا 5و

  نيصلخلا دنع صالخإلاو : هنع هللا ىضر  ىكملا بلاط وبأ خيشلا لاق

  نيبحا دنع صالخإلاو « سفنلا قلخلا لوأو « قلاخلا ةلماعم نع قلخلا جارخ]

 ضخ ىلا فوشت وأ « ضوعلا ةعلاطم هيلع لخد الإو « سفنلا لجأل المع لمعي لأ

رتو « لاعفألا ىف مهلا رظنلا نم قلخلا جورخن  نيدحوملا دنع صالخنإلاو « عبط
 ك

 ظ . هأ لاوحألا ىف مهب ةحارتسالاو نوكسلا

 راص ىتح « كلذ ىلع رمتساو « ةلذملاو عضاوتلا اهمزلأو « هسفن دبعلا لمخأ اذإف

 ؛ هسفن ىكرتت لقنيحف « امعط هتلذمل الو « الأ هتعضل دجي ال ثيحب « ةلبجو اقلخ هل

 ىلع لصحيو « ةيصوصخلا تاجرد ىلعأ هبر نم لائيو « هبلق صالخإلا رونب ريئثتسيو

 . ةيقيقحلا ةبحلا نم بيصل ىف وأ



 هتلذل دبي ملف « هسفن دنع عضتاو « هسفن ىف لذ ىتمو : بلاط وبأ خيشلا لاق

 . نم مذلا هركي ال اذهف ؛ هنوك عضاوتلاو لذلا راص دقف « اسح هتعضل الو ؛ امعط

 ىف ةلزنملاو ردقلا دقفل ؛ مهنم حدملا بحي الو « هسفن ىف صقنلا دوجول ؛ قلخلا

 ؛ لابزلل ةلابزلا موزل ةمزال « هقرافت ال , ")هل ةفص ةعضلاو. ةلذلا تراصف « هسفنا

 مدعإ ؛ امبب اورخف اميرو « عئانصلا رئاسك هل ناتعنص امهو ع حاسكلل ةحاسكلاو

 هكلمو « هسفن ىلع هالو دق « هبر نم هل ةميظع ةيالو هذهف ءامهصقن ىلا رظنلا

 رارسأب تافشاكملا ماقم هدعبو « بوبحم دومحم ماقم اذهو «هزعب اهرهقف اهيلع

 بلطي © « هالحتساو هبلط  لذلا ىلاعت هللا عم هلاح ناك نمو : لاق مث . بويغلا

 قارفل « هبلق ريغت  ةعاس لذلا كلذ قراف-ناف « هدجو اذا هيلحتسيو زعلا ربكتسملا

 . هأ هسفن ةايح كلذ نأل « هشيع ردكت  ةعاس رعلا قراف اذا ززعتملا نأ ا . هلاح

 ( هراهتشا عضاوم نع هرارفو « هركذ لامخإو « ههاج طاقسا نم ديرملل دبال نذإف
 كلم هب عمس ىذلا حئاسلا ةصقك « سانلا نيعأ نم هطقست « ٍةحابم ارومأ هيطاعتو

 الكأ هلكأي لعجو « القب ىعدتسا ئاسلا كلذب ملع املف « هيلا ءاجف هنامز

 , هرغصتساو « هرقحتسا  ةلاحخلا كلت ىلع هار املف « كلملا نم ىأرمب « افينع

 لخد امير : هلوق دنع اذه دعب ةصقلا هذه صن قأيسو . هل اًئاذ ءهنع فرصناو
 | . كيلا قلخلا رظني ال ثيح كيلع ءايرلا

 قلع ىذلا هاجلا ةلع ةاوادم ىف  مهنع هللا ىضر  ةيفوصلا ةمئأ غلاب دقو

 ارئاج كلذ اوأرو « عرشلا رهاظ ىف ةركنم ءايشأ كلذ ىف اولمعتسا ىتح « بولقلاب
 نم سبلو « مامحلا لخد ىذلا لجرلا ةصق لثم كلذو « هب اورمأيو هولعفي نأ مهل

 نظيو ىري ثيحب « اريحتم كلذب ىشمو « رهظن ثيحب « هبايث تحت سانلا بايث رخاف
 مهدنع ربتشاو « هنع بايثلا اوعرنو « هوعفصو هوذححأ سانلا هار املف « ةقرسلا هب

 . هبلق دجو ذئقيحف « مامحلا صلب مهدنع فرعي ناك ىتح ؛ ةقرسلاب

 ؛ هعابتأ نم عرشلا اببلطي ال ةصاخخ ةلاح هنا : ىأ , ةيفوصلا تاقبط ضعبب صاخ جبنم اذه نأ ظحالي ( ) ١
 هنيدل أريتسا دقف تاببشلا ىقتا نم : تاببشلا ءافتاب ىصوي نيحن اهسكعب رماي دقو لب « ابب مهمزني الو
 لع ىهو ؛ سفنلا لذت ىتح ةعاضولاب رهاظتلا نم حراشلا هيلا وعدي ام غم ضقادتي ام.وهو ؛ هضرعو

 ( عجارملا ) . جيلا اذه ىلع ارضم نم ضعبب ادج ةصاخ ةقيرط لاح ةيأ



 .هرما ىذلا دهاشلا ةصق ىف  هنع هللا ىضر ديزي ىلأ نع ىوري ام هلئمو

 « نايبصلا نم هعفصي نمل ةئاطعاو « هقنع ىف زوجلا ةالخم قيلعتو « هتيحلو هسأر قلحب

 مامالا امهركذ ؛ ن ناتروهشم كاتياكحلاو « رضاحنلاو لفاحنا ىف ةلاحلا كلت ىلع هفارطو

 . هريغو ا هلع هللا ىضر  ىلازغلا

 اهغيسي نأ لالح ماعط نم ةمقلب صغ نمل زاج اذإو : نيفصملا ضغب لاقو

 ةايح الا هتوفي الو « هب عوطقم هميرحت نأ عم « هريغ دجي مل اذا رمخلا نم ةعرجت

 برقلاو « ةبقابلا ةايحلا كلذب هتوفي ذإ ؛ ىلوأ نيعت اذا اذه لثم , زوجي نألف ؛ ةيناف

 . ىلاعت هللا نم

 ؛ هبلق ىيحو  هسفن تنام  تاضايرلا نم قرطلا هذه دبعلا مرتلا اذاف

 . ماهلاو لامكلا ةياغ ىلع « هسرغ ةرمث ىتجاو « هبر ةرضح نم برقو
 ةيناذ تافصك تراصو .. هسفن اهب تفيكت ىتلا نامبالا قالخخا ةرمثلا كلتو

 توي نمو ”” نيعضاوتملا هدابع بولق ىف :هللا اهتبنأ ىتلا ةمكحلا ةجيتن ىهو . هل

 ( ةرقبلا ةروس نم ١59 ةيآ نم ) ““ اريثك اريخ ىثوأ دقن ةمكحلا

 ىف : اولاق ؟ ةبحلا تبنت نيأ : هباحصأل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لاق

 لثم بلقلا ىف الا تست ال ةمكحلا كلذك : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ضرالا

 ضرألا

 ثيداحأ  ةرهشلا مذو « لومخلا حدم ىف هيَ ىبنلا نع درو دقو : تلق

 : لاق هنأ  ِهَْلَع ىبنلا نع  هنع هللا ىضر  ةمامأ وبأ ىور ام اهنم : ةريثك

 نم ظح وذ ©"ذاحلا فيفخ نمو ىدنع ٌنايلوُأ طبغا نإ : لجو زع هللا لوقي ”

 هيلا راشي ال سانلا ىف اضماغ ناكو « رسلا ىف هعاطأو « هبر ةدابع نسحأ « ةالصلا

 تلجع '' : لاقف ؛ هدي ضفن مث « كلذ ىلع ربصف « افافك هقزر ناكو « عباصألاب
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 | | . ' هؤازع لق « هيكاوب تلق « هتينم

 هُو هللا لوسر لاق : لاق. هنع هللا ىضر  ةريره ىلأ ثيدح ىفو

 . ايندلا نم رثكتم ريغ « لاحلا فيفخ : دارملاو « رهظلا فيفخ : ذاحلا افيفش 9 ١(



 هللا ىلع مسقأ ول سانلا نيعأ هنع وبنت ؛ "”.يرمط ىذ ' "ربغأ "7ثعش أ بر ::

 هُم - هللا لوسر نع هنع هللا ىضر  لبج نب ذاعم ىورو . “' هربأل

 هللا زراب دقف هللا ءايلوا ىداع نم ناو « كرش ءايرلا نم اريسي نإ ”” : لاق هنأ

 اورضح اذإو « اودقتفي مل اوباغ اذا نيذلا ءايفخالا ءايقتالا بحي هللا ناو « ةبراحملاب

 “' ةملظم ءاربغ لك نم نوجرخي « ىدملا حيباصم مهبولق اوفرعي ملو « اوعدي مل

 هثيدح ىف كَم هللا لوسر نع  هنع هللا ىضر  ةريره وبأ ىورو

 ىضر  هرمأ مظع ىلع هبلو « هرك كذب داشأو « ىفرقلا سيوأ » مساب هيف هون ىذلا

 هباحصأ نم ةقلح ىف هلم هللا لوسر دنع نحن انيب » : لاق هنأ  هنع هللا

 نأ تعمطف ةريره وبأ لاق « « ةنجلا لهأ نم لجر ادغ مكعم نيلصيل » ؛ لاق ذإ

 ىتح دجسملا ف تمقأف « ِهُيَم ىبنلا فلخ تيلصف تودغف « لجرلا كلذ نوكأ
 رزتم « دوسأ لجر لبقأ ذإ كلذك نحن اهيبف « ِكُلْيَع وهو انأ تيقبف « سانلا فرصنا

 : لاق مث  ِهُلَع هللا لوسر دي ىف هدي عضو ىتح ءاجف « ةعفرمب دترم « ةقرخ

 حير هنم دجنل انأو « ةداهشلاب هل مَع اعدف « ةداهشلاب ىل هللا عدا ءهللا ىبناي |

 ؛ الف ىنب كولمم هنإ . معن لاق ؟ ره وهأ « هللا لوسراي تلفف «رفذألا كسلا
 ديري هللا ناك نإ ؟ كلذب ىل قنأو : لاقف ؟ هللا ىبن ن ايء هقتعتف « هيرتشت الفأ : تلق

 دوسألا اذه نأو « ةداسو اكولم ةنجلا'لهأل نإ . ةريره ابأ اي ةنجلا كولم نم هلعجي نأ

 هقلخ نم بحي لجو زع هللا نإ . ةريره ابأ اي مهتاداسو ةنجلا كولم نم حبصأ

 نم مهنوطب ةصمخلا « مههوجو ةربغملا ء مهسوءر ةثعشلا ءايربألا ءايفخألا ءايفصألا
 اوبطخ ناو . محل نذوب مل ءارمألا ىلع اونذأتسا اذا نيذلا ؛ لالحلا بسك

 ناو « اوعدي مل اورضح ناو ءاودقتفي محل  اوباغ ناو ؛ اوحكني ملا تامعتتملا

 . اودهشي مل اوتام ناو « اوداعي مل  اوضرم ناو « مهتعلطب حرفي مل  اوعلط
 ؟ مهنم لجرب انل فيك « هللا لوسر اي اولاق

 ؟ « ىنرقلا سيوأ امو : اولاق (« ىنرقلا سيوأ» كلذ لاق

 , ثعش ( ج ) ءائعش ىهو . ثعشأ وهف .خسّنا ؛ هندب ثِعش ؛ ثعشا(١1)
 . ربغ ( ج ) ءاربغ ىهو « ربغأ رهف « رابغلا نولك هلول راص «ًءىشلا رْبَغ (؟)



 ديدش مدا « ةماقلا لدتعم « نيبكتملا نيب ام ديعب « ؟"ةبوهص وذ '”لهشا : لاق

 ىلع هنيمي عضاو « هدوجس عضوم ىلا هرظنب مار ؛ هردص ىلا هنقذب براض ةمدألا
 * « فوص رازا رزتم « هل هبي ال ؛ نيرمط وذ « هسفن ىلع ىكيي ؛ نارقلا ولتي « هلام

 هللا ىلع مسقأ ول « ءامسلا لهأ ىف فورعم « ضرألا لهأ يف لوهجم فوص ءادرو
 ةمايقلا موي ناك اذا هناو الأ « ءاضيب ةعمل رسيألا هبكنم تحت ناو الأ ء همسق ربأل

 لثم ىف هللا هعفشيف « عفشاف فق « ىئرقلا سيوأل ١ لاقيو ةنجلا اولخدا : دابعلل ليق
 رفغي « امكل رفغتسي : هيلا ابلطاف « هاتيقل اعنا اذا ىلعاي رمعاي « رضمو ةعيبر ددع

 نوكي ) : لاق هلي لوسر نأ رخخآ ثيدح ىفو . ثيدحلا قاب ركذو « امكل هللا
 ول ءرضمو ةعيبر ددع هتعافش ىف لخدي ( ىنرقلا سيوأ » هل لاقي لجر ىنمأ ىف

 ؟ هتمالع نع لكس مث « مالسلا ىنم هئرقيلف « ىدعب هيقل نمف « هربأل هللا ىلع مسقأ

 « ضايب هب ناك دقو « مأ هل « نيضيبأ نيرمط وذ لهشأ بهصأ لجر وه لاقف

 لوهجم « هل هبي ال , مهردلا وأ رانيدلا رادقم الا ,هنع هبهذأف « لجو رع هللا اعدف

 . ءامسلا ىف فورعم « ضرآلا ىف

 ( هنم كورخسي اوناك سانلا نأ  هفعض ةيابنو « هلومح ةدش نم غلب دق ناكو

 . كلذ ىلإ هنوبسنيو « صصلتلاو عادخلا ةيلهأ هيف نوريو « هنوذؤيو « هب نوئرهتسيو

 .. هسلاجي ناكو  نيبوث  ةفوكلا ءاهقف ضعب هيلا عفد هنأ كلذ ىف ىور دقف

 نا : لاقو « هنم امهذمأ نأ دعب هيلع امهدرف « ىرعلا لجأل  هسلجم نع عطقتاف

 كلذ ىف ناكو ؟ امهيلع عدخ نم ىرت ؟ نابوثلا ناذه هل نيأ نم : نولوقي سانلا

 ةلالجو « ردقلا ةعفرب فرعي نأ لبق كلذو « سانلل رهظيو « ءاهقفلا سلاجي تقولا
 اوفرع سانلا نأ ىأر املف . ربملا ىلع هب  هنع هللا ىضر « رمع هيونثو « رطخلا

 , كلذ ريغو لبالا ةياعرب مهيلع هرمأ سبلو مهنم ىفختساو « مهنع بزه  هلاح

 , اركذ هنم لمخأ انيف ام , هموق هنع لأس امل  هنع هللا يضر  رمعل ليقو

 )١( ةرمح نيعلا ناسنا بوشي نأ : ةلهشلا ؛ لهشأ .
 ضايبلاو ةرمحلا نم ءىش ىلا براضلا رفصألا نوللا وذ : بهصألا (؟ .



 منغ ىعار : هل لاقف ؟ وه نم هلأسو ب امهنع هللا ىضر  ىلعو وه هيقل املف

 ؟ همسا نع هلأس املف ©« سيوأ ) ركذ رتسو « موق ريجأو

 نع هبيجي نأ عنتما , همأ هب هتمس ىذلا همسا نع هلأس املف : هللا دبع هل لاق

 امه لاق « كلذب هافرع امبئاو ء هل  ِهّليبي ىبنلا فصوب هاربخأ املغ « كلذ

 تحت نأ هَ هللا لوسرانربخأ : هل لاق املف . ىريغ كلذ نوكي نأ ىسع

 اهحضوي نأ نم ادب دجي مل « امل اهحضوي نأ هنم اباطو « ءاضيب ةعل رسيألا كبكنم

 هقدصو هلع هللا لوسر لوق ةحص نيع ةيؤر امهمريل  ملعا هللاو ه كلذو ؛ امل

 ىف هلعف 6 امهل للعتي ناك هلعلف الاو « هيلع بجاو رمأ كلذو « بيغلاب هرابخا ىف

 . هنع لكس ام لك

 كلذ لعجيو « هعم ىقتلي نأ  هنع هللا ىضر  رمع هلأس امل ء كلذ دعب مث

 « كنيبو ىنيب داعيم ال : نينمؤملا ريمأ اي : هل لاق « هنيبو ةنيب اداعيم عضوم ا

 ( ةياعرلا نع الخخو.« اهباحصأ ىلا لبالا عفد مث « موبلا دعب ىنفرعت الو « كفرعأ الو

 عقوو « تارفلا ءىطاشب هيقل ال  هنع هللا ىضر  نايح نب مره عم لعف كلذكو

 هظفحأ ١ هَ هللا لوسر نع ثيدحب ىنثدح ) : هل لاق « فرعتلا امبنيب
 « اثدحم نوكأ نأ بحأ ال « ىسفن ىلع بابلا اذه حتفأ نأ بحأ ال هل لاقف « كنع

 ةموادم هلأس «هددصب اناك ىذلا مالكلا نم اغرف املف « ايضاق الو ايتفم الو

 « ىنع لأست الو « ىنبلطت مويلا دعب كارأ ال : هل لاقو « عنتماو ىبأف « هب عاتجالا

 ثخبلاو « هبلط ىف دهتجا « كلذ دعب مث : انه اه انأ قاطنأ ىتح « انه اه تنأ قلطنا

 لاخلا اذه هل يلاعت هللا ققح نأ هرمأ بيجع نمو . ربخ ىلع هل عقي ملف « هنع

 ؛ ربعلاو تايآلا. نم هببسب هرهظأ ام عم هتوم دعب هل همتأو « رتستلاو ىفختلا نم

 ىضر ل بالطخلا نب رمع نمز ناجيبرذأ انوزغ : ةملس نب هللا دبع لاق ذئيح

 م
 " هج

 « ثامف ضرم انعجر املف. « هنع هللا ىضر ( ىنرقلا سيوأ.) انعمو  هنع هللا

 ( هيلع انيلصو هانفكو « هانلسغف « طونحو « بوكسم ءامو « روفحم ربق اذا « انلزنف

 . رثأ الو ربق ال اذاف « انعجرف « هربق انملعف « انعجرول ضعبل انضعب لاقف « هانفدو

 امملع ىقتأي نأ نم رثكأ راهتشالا مذو « لومخلا حدم ىف راثآلاو تاياكحلاو تلق

 ديرملا كلذ علاطيلف « ملعلا اذه ىف نوفنصملا ةمئألا ,ابنم اريثك دروأ دقو راصحا



 : انه اه هللا همحر فلأملا ريبعتو « ديبأتلاو ,قيفوتلا نسحا ىلاعت هللا نم |دمتسم
 . تاراعتسالا حلم نم جاتنلاو 'تابنلاو ضرالاو نفدلاب

 ابيع

 ؛ ةماثلا ةيطغتلا ىف تيملل ضرألاك وه ىذلا لومخلا ىف كدوجو ندا

 بح فالخب « صالخالا ىلع نيعي امم لومخلا ناف ؛ ةرهشلا بابسأ طاعتت الو
 -- كترهش دعب قيرطلا تكلس قاف « روهظلل ةمصاقلا مطاوقلا ةلمج نم هئاف روهظلا
 . تيصلا راشتناو « ةرهشلا نم ديرملا ىلع رضأ ءىش الف « عضاوتلا كيلع بجاولاف

 . ديرملا اهب بلاطي ىتلا ةيدوبعلل ضقانم  راهتشالا راثياو هاجلا ةبحمو
 دبع وهف روهظلا بحأ نم  هنع هللا ىضر  ىسرملا سابعلا وبأ خيشلا لاف

 هرهظأ هيلع ءاوسف هللا دبع ناك نمو , ءافخلا دبع وهف ءافخلا بحأ نمو ؛ روهظلا

 . هافخخأ وأ

 . ىنصوأ  هنع هللا ىضر  ثراخلا نب رشبل لجر لاق مث نمو

 . ( كمعطم بطأو « كركذ لمخأ : لاق

 ١؟١



 : لبنح نبا لاقف « بجع الب هللا ناحبس لق « دمحا اي : لاقف « ناميلس ىنأ كذاتسا

 : لوقي ناميلس ابأ تعمس « ىراوحلا ىلأ نبا لاقف « بجع الب اهوطو هللا ناحبس
 دبعلا كلذ ىلا تداعو « توكلملا ىف تلاج  ماثآلا كرت ىلع سوفنلا تدقع اذا
 « اثالث لبنح نب دمحأ ماقف : لاق . املع ملاع اهبلا ىدؤي نأ ريغ نم ةمكحلا فئارطب
 ركذ مث , هذه نم للا بجعأ ةياكحب مالسالا ىف تعمس ام : لاقو اثالث سلجو
 . ؛ ملعي مل ام ملع هللا هثرو ملعي امب لمع نمو : هانركذ ىذلا كييدحلا

 نوك لجالو . كخيش قدصو « دمحأ اي تقدص : ىراوحلا نب دمحأل لاق مث
 : اهعاتجا ةحص دقتعي نم ىلاعت هللا همحر فلؤملا بجع  ادادضأ ءايشألا هذه

 . لالخلا حبقأ ىلع هنرك عم « لاجرلا بتارم لين ىف عمط نممو

 كي

 بيعت

 بلق قرشي فيكف « كلذ نم بجعتيو « نيدضلا عاّتجا هللا ءاطع نبا ىفدي

 عاهل هعلطتبو , عفتتو رضت اهنأ هداقتعاب كلذو ؟ هتريصب ىف ”ةتباث ناوكألا روص

 نوكرلاب هيلع تلوتسا ىتلا ةملظلل داضم نامبالا رونب بلقلا قارشا:ناف ؛ اهب هقلعتو
 بق لحري فيكو ؟ نادض امهو « بلق ىف ةملظو رون عمتجي فيكف « رايغالا ىلا
 عمطي فيكو « نادض امهف « ريسلا هنكمي ال ديقملاف ؟ هتاوهشب ديقم وهو هللا ىلا

 رهطتي مل وهو  ةراهطلا ةيضتقم ىهو  هتيالو ةرئادو « هللا ةرضح لخدي نأ بلق
 . تالفغلا ةبانج نم هيلع وه امل داضم ةرضحلا لوحدف ؟ ةبانجلاب ةبيبشلا هتالفغ نم

 نم ررحتلا ىلع ةفقوتملا  رارسألا قئاقد مهفي نأ بلق وجرب فيكو
 عم ادبأ نوكي ال رارسألا قئاقد مهفف ؟ هيصاعم نع عجري مل وهو ب ىصاعملا

 . ؛ هللا مكملعيو هللا اوقتاو » ىلاعت هللا لاق 5 . رارصإلا

 . بجعتلا وأ ىفثلل ىراكنإ  ةعبرألا نطاوملا هذه ىف  ماهفتسالاو

 ع ةيالولا ةرئاد لوخدل ةليسو بلقلا قارشإف ؛ هدعب امل ةليسو ابنم دحاو لكو

 . رارسألا قئاقد ىلع عالطالل ةليسو هذهو
 7-5 ات ات كانا ااا ةةاااتاؤزالا ةافاتاسا يا
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 : لبنح نبا لاقف « بجع الب هللا ناحبس لق « دمحا اي : لاقف « ناميلس ىنأ كذاتسا
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 . لالخلا حبقأ ىلع هنرك عم « لاجرلا بتارم لين ىف عمط نممو

 كي

 بيعت
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 عاهل هعلطتبو , عفتتو رضت اهنأ هداقتعاب كلذو ؟ هتريصب ىف ”ةتباث ناوكألا روص

 نوكرلاب هيلع تلوتسا ىتلا ةملظلل داضم نامبالا رونب بلقلا قارشا:ناف ؛ اهب هقلعتو
 بق لحري فيكو ؟ نادض امهو « بلق ىف ةملظو رون عمتجي فيكف « رايغالا ىلا
 عمطي فيكو « نادض امهف « ريسلا هنكمي ال ديقملاف ؟ هتاوهشب ديقم وهو هللا ىلا

 رهطتي مل وهو  ةراهطلا ةيضتقم ىهو  هتيالو ةرئادو « هللا ةرضح لخدي نأ بلق
 . تالفغلا ةبانج نم هيلع وه امل داضم ةرضحلا لوحدف ؟ ةبانجلاب ةبيبشلا هتالفغ نم

 نم ررحتلا ىلع ةفقوتملا  رارسألا قئاقد مهفي نأ بلق وجرب فيكو
 عم ادبأ نوكي ال رارسألا قئاقد مهفف ؟ هيصاعم نع عجري مل وهو ب ىصاعملا

 . ؛ هللا مكملعيو هللا اوقتاو » ىلاعت هللا لاق 5 . رارصإلا

 . بجعتلا وأ ىفثلل ىراكنإ  ةعبرألا نطاوملا هذه ىف  ماهفتسالاو

 ع ةيالولا ةرئاد لوخدل ةليسو بلقلا قارشإف ؛ هدعب امل ةليسو ابنم دحاو لكو

 . رارسألا قئاقد ىلع عالطالل ةليسو هذهو
 7-5 ات ات كانا ااا ةةاااتاؤزالا ةافاتاسا يا
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 ةرشع ةهبارلا ةمكحلا

 : هللا ءاطق نبا لاق

 ك0

 نا
  َنْوَكْلا ىأَر ْنَمَف "هيف حلا ُروُهط "ةراثأ اَمّْلِإو , "ةَمَلَظ ُهَلُك 4 لح "ن وْكْلا 5

 : ٍراَونأْلا دوو ةزؤفأ دقن - ُهَدْعَب ا ٠. هنأ هيف 0

 200 ةقآ دمع (5) يع د

 : دابع نبا لاق

 رابتعابو « ملظم مدع هتاذ ىلا رظنلاب نوكلاف « رون دوجولاو ( ةملل مدعلا

 ( انهه سائلا لاوحأ تفلتخا مث ؛ ريدتسم دوجو ؛ هيف هروهظو « هيلع قحلا رون لبن

 ىف هئات اذهف « نوكملا ةيؤر نع كلذب بجحو « ناوكألا' الإ دهاشي مل نم مهنمف

 نع ناوكألاب بجعل ل نم« مهنمو « تانئاكلا راثا بحسب بروج تامللفلا

 ؛ ناوكألا لبق نوكملا دهاش نم مهنمف : قرف هايإ مهتدهاشم ىف مه مْ «, نوكملا

 4 ناوكألا كعب «دهاش نم مهنع و راثآلا لع رثؤملاب نولدتسي نيذلا مه ءالؤهو

 ةيعملاو « ناوكألا عم دهاش نم مهنمو «؛ رثؤملا ىلع راثآلاب نولدتسي نيذلا مه ءالؤهو

 كايعلل هترهظأو , ةردقلا هتنوك ام : نوكلا )١(

 ىدوجو رونلاو , ةيمدع ىهو « رونلا دض : ةملظلا (؟ )
 .ارون هريصو , هدجوأ : هرانتأ (*؟ )

 , ناكف نك : هل لاقو « هتاذب هيلع لجت هنأ ىدعمب , هيلجتو , لجو زع هروهظ ىأ : هيف حلا روهظ (4)

 . ىلاعتو هلاحبس هللا وهو نوكملا نع نوكلا ىف ام هبجحا ىأ : هيف هدهشي م

 .لام هجو ىلع هللا ةدهاشم ابب كردي ىتلا ةيغلآلا راونألا ىأ راونألا دوج-و , هتاف : هزوعأ (هو

 . كتيباغ ؛ تبجح (")

 . هبشملا ىلا هب ةبشملا ةفاضا نم . سومشلا“ ىلا فراعملا : ف راعملا سوم ( 7

 . هيشملا ىلا هب هبشملا ةفاضا نم , بحسلاك ىتلا تانوكملا ىهو راثآلاب ىأ : راثآلا بحبسي ( 8)
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 هدوهش وهو .لاصفنا ةيعم امإو , ناوكالا ىف هدوهش وهو « لاصتا ةيعم امإ « انهه
 نامزلا نأل « ةيناكم الو ةينامزب تسيل ةروكذملا فورظلا هذهو . ناوكألا دنع
 نم مهفي ام ىلع اسيل ناروكذملا لاصفنالاو لاصتالاو « ناوكألا ةلمج نم ناكملاو

 ةقرفتلاو « رومألا هذه ليصفت ةفرعمو « ناوكألا ةلمج نم اضيأ امهناف « امهناعم
 ؛ هانركذ ام ىلع رصتقنلف « هبابرأ ىلا لوكوم هيلع ىه ام ىلع قئاقحلا هذه نيب

 ةركنم تارابعب اوربعو « ةمهوم تاملكب اوملكتف « سانلا نم ريثك مادقأ تلز انههف

 . هيبشتلا نالطبو « هيرنتلا لاك دقتعاف «اوعدبو « كلذب اورفكف « عرشلا ىف

 هناحبس ) ؟”ريصبلا عيمسلا وهو « ءىش هلفمك سيل » لجو زع هلوقب كسمتو

 . "”هريغ هلإ ال

 ىروشلا ةروس نم ١١ ةيآ نم )١(

 . هيبشتلاو « ديسجتلاو « هيرتتلا اياضق ليصفت قبس (؟)



 رشع ةعمصاسلا ةمكحلأ

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ؟ هيت لكل رهط ىدلا وَ
 ؟ ءىتش لك دوج لبق رجالا َْهَ
 8م م نإ 000 سا # درع

 . ءىش لك ْنِم رّهظا َوْهَو ٠
 م .ءىش ُهَعَم نيل ىذلا حاولا َوْهَو )

 .؟ ءىتش لك نب كليلإ ُبرْكأ َوْهَو ٠
 07 الل 0 م 5 هز ه1

 ؟ ءىش لك ُدوُجُو ناك اَم هَالْوَلَو ء ءىش ُهَبم

 ُهَل ْنَم عَم ثِداحلا ُتْبْتَي فيك ْمأ ؟ مدَعلا ىف ُدوُجّولا ٌرَهَظَي فيك |! اَيَجَع اَي
0 

 : ذابع نبا لاق

 هيلع فرشأ امب « ءىش لك رهظأ ىذلا وهو ءءىش هبجحي نأ روصتي فيك و
 . مدقت [؟ مدعلا ةملظ ىف ناك دقو 2« دوجولا رول نم

 لدتسا ىتح : ءىش لكب رهظ ىلا وهو ( ءىش هبجحي نأ روصتي فيك )

 . « مهسفنأ فو قافآلا ىف انئايا مهيردس » : ىلاعت لاق اك « ءايشألاب نولدتسملا هيلع

 لجتملا وه ذا ؛« ءىش لك ىف رهظ ىذلا وهو « ءىش هبجحي نأ روصتي فيك »

 , هئامسأو هتافص نساحمب ابيف

05 



 كلذ روط ىف ؛ ءىش لكل رهظ ىذلا وهو « ءىش هبجحي نأ روصتي فيك )

 . كلذ هقفن ال نكلو « هدمحب احبسمو « هل ادجاس ناك كلذلو ؛ ءىشلا

 الزأ هل مسالا اذه ققحتل ءىش لك لبق رهاظلا وهو « ءىش هبجحي نأ روصتي فيك |

 . ادبأو

 نم رهظأ دوجولا نأل ءىش لك نم رهظأ وهو « ءىش هبجحي نأ روصتي فيك
 . لاح لك ىلع مدعلا

 هاوس ام لك ذإ ءىش هعم سيل ىذلا دحاولا وهو « ءىش هبجحي نأ روصتي فيك

 . قيقحتلا ىلع هل دوجو ال « مدع

 هتطاحا توبثل ءىش لك نم كيلا برقأ وهو « ءىش هبجمحب نأ روصتي فيك

 ْ . كيلع هتمويق دوجوو كب

 لدتسا ىتح ؛ ءىش لك دوجو ناك ام هالولو , ءىش هبجحي نأ زوصتي فيك
 لك ىلع هنأ كبرب فكي مل وأ » : ىلاعت هللا لاق م” « ءايشألا ىلع نودهاشلا هب
 دوجولاو ةملظ مدعلا نأل ؛ ؛ مدعلا ىف دوجولا رهظي فيك ابجع اي ''( ديهش ءىش

 . ناعمتجي ال نادض امهو ء رون

 روهظ عم تبقي ال لطابلا نأل ؛ مدقلا فصو هل نم عم ثداحلا تبغي فيك مأ

 ناك لطابلا نا لطابلا قهزو قحلا ءاج لقو » : ىلاعت هللا لاق م «ىقحلا

 ("( اقوهز

 ا"”وهاز وه اذاف هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب » لئاق نم زع لاقو

 ةياغ فلؤملا هيف عدبأ انه ىلا هملظ هلك نوكلا : هلوق نم لصفلا اذهو : تلق

 ركذ هنع هللا ىضر هنإف ء عامسألا هب ذلتو « نيعألا هبرقت امب هيف ىلأو « عادبالا

 نايع ةيؤر قحلا هيف كارأو ؛ رونو مالظ لك ةيباجح لطبأو « روهظلا تاقلعتم عيمج
 رجوأ ىف كلذ لك . ناسحالا بتارم ىلعأ ىلا ناميالا ماقم نم كعفرو « ناهربو

 )١( ىروشلا ةروس نم هال ةيا نم .

 )  ) 9ةيا نم ١8 ءايبنالا ةروس نم ,

 الا 1١



 باتكلا اذه ىف نكي مل ولف . ةراشا فطلأو « يرصت متأو « ةرابع حصفأو « ظفل

 . اريخ انع هللا هازجف « ايفاش ايفاك ناكل لصفلا اذه الا

 هناحبس هنأ ىلع هللا ءاطع نبا اهب لدتسا ةلدألا نم اددع ةمكحلا هله تنمضت

 روصتي نأ داعبتساو « بجعتلا ليبس ىلع اهب ىتأو « ناوكألاب بجتحي ال  ىلاعتو
 ابجعتم « ةلدأ ةرشعب ىلاعت هقح ىف باجحلا نالطب ىلع لدتسا دقف , ناهذألا ىف كلذ

 ةدشلو « نيفراعلا دنع هروهظ ةدشل ىأ « هئافخ عم هروهظل « اهنم دحاو لك نم

 ( ةملظ هلك نوكلا  هلوق نم لصفلا اذه : دابع نبا لاق ىتح ؛ نيلفاغلا دنع هئافخ

 هب ذلتو « نيعألا هب رقت امب هيف ىنأو « عادبإلا ةياغ فلؤملا هيف عدبأ انه ىلإ
 ش ش . عامسالا

 ايفاك ناكل  لصفلا اذه الا باتكلا اذه ىف نككي مل ولف : لاق نأ ىلا...

 . اري انع هللا هازجف . ايفاش
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 ةرشع ةغباسلا ةيكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 و

 هللا ُهَرَهْظَأ ام َرْيَغ ٍتْفَوْلا ىِف َتِدْحُ نأ دارأ ْنّم ايش "ِلْهَجْلا نِم كرك امد

 ( هيف 1

 : دابع نبا لاق

 مرتليلف  عرشلا اهمذي ال ىتلا لاوحألا نم لاح ىف دبعلا ىلاعت هللا ماقأ اذا

 ةاعارم ىف ىلاعت هللا بقاريلو « اهب هاضرو « اهيلع هئاقب رايتخا ىف بدألا نسح

 . اع هلقني ىذلا وه نوكي ىتح « كلذ ىف ىلاعت هللا دارم قفاويلو . . اهبادآ

 ىف هللا ىنماقأ ام « ةئس نيعبرأ ذنم  هنع ىلاعت هللا ىضر  نائع وبأ لاق

 هللا همحر فلؤملا ةياكح مدقت دقو . هتطخسف « هريغ ىلا ىنلقن الو هتهركف « لاح

 هيلع ناك ام كرتو « درجتلا ىلع مزع نيح ىبسرملا سابعلا ىلا هخيش عم  ىلاعت

 نم اذهو « هنع لاعت هلا ىضر خيشلا هب هباجأ امو « رهاظلا ملعلب لافعشالا نم

 ع هبرب لهجلا ةياغ غلب دقف لاعتلا هرهظأ ام ريغ ثدحي نأ دارأو فتن ابع

 ريشت ىذلا تقولا مكح ةضراعم نم اذبهو لجو رع هالوم ةرضح- ىف بدألا ءاسأو

 . ةصاخلا بونذ مظعأ نم مهدنع وهو « ةيفوصلا هيلا

 طيسبلاف « بكرمو طمسب : نيمسق ىلع وهو « دوصقملاب ملعلا مدع وه ليقو « ملعلا دض : لهجلا ١(

 بلط دعب هراكئاو هللاب لهجلا  لهجلا حبقأو هلهج لهمي نأ بكرملاو , لهاج هنأ ملعيو لهجي نأ
 . هلف رعم
 . هيف هللا هرهظأ ام ريغ لبقي ال ىذلا نامرلا : انه تقولاو



 بدأ وهف « تقولا كلذ ىف ىلاعت هللا مكحل مالستسالا دبعلا ىلع بجاولاف

 ىف تقولا ظفل ىناعم دحأ وه اذهو « ىلاعت هللاب ملعلا ىضتقمو « ةيدوبعلا

 دقو  هنع ىلاعت هللا ىضر  ىريشقلا مساقلا وبأ مامالا لاق "”وهحالطصا

 , مهسفنأل نوراتخي ام نود مهل قحلا فيرصت نم مهفداصي ام تقولاب نوديري
 « راينخا نم بيغلا نم ودبي الل ملستسم هنأ ىأ « تقولا مكحب نالف : نولوقيو

 ال عييضتلا ذا ء عرش قمب ءاضتقا وأ رمأ هيف مهباع لجو زع.هلل سيل اميف اذهو
  ريصقتلا نم كدم لصحي امب ةالابلا كرثو « ريدقتلا ىلع هيف رمألا ةلاحاو ؛ هب ثرمأ

  عطاق فيسلا نأ م ىأ : فيس تفقولا : مهمالك نمو , نيدلا نع جورخ

 . بلاغ هيرجيو « قحللا هيضتقي امب تقولاف

 هلشاح نمو ( ملس هنيأل نمف (« هدح عطاق « هسم 'نيل فيسلا : ليقو

 كرتب هيض راع نمو ء اش همك ملستسا لم : تقولا كلذكو ؛ "” ملطصا

 : اودشنأو « ىدرتو سكتنا . اضرلا

 نانشخن هتنشاخخ نأ هادحو هسم نال هتنيال نإ فيسلاكو

 هيلع تقولاف « ثقولا هدكان مرمو .:تقو هل تقولاف « تقولا هدعاس نمو

 . قفوملا هللاو « باتكلا بحاص هركذ امل قفاوم وهو « مساقلا ىلا مالك اذه « تقم

 بل

 ب يفعت

 , اهريس ىلع اهعم ريسيو « اهلحم ىف ءايشألا رقي نأ : ىقيقحلا فراعلا بادآ نم
 : نيفراعلا ضعب لاق اذلو « ائيش لهجي الو « ائيش ركدي الف

 « نوكي نأ دب ال هللا ملع ىف قبس ام نأ ىأ « ناك امم عدبأ ناكمالا ىف سيلو

 . هنم عدبأ كانه سيلف « هريغ نوكي الو

 ؛ هتقول باطو « هتقو بحاص نالف ؛ مشوق هنمو ؛ بلقلا ةبيط ؛ لثم ؛ اذه ريغ تقولاب نوديري دق )١(
 , اتقو انرضحسو «اتقو نالف مدص : مهو هنمو . عامسلل عاهجألا لثمو

 . عطقلا : دارملا ؛ ملطصا ( ؟ )

1١“ 



 امب ايضار ديرملا نوكي نأ بدألا نسح نم نأ ىلإ : ةمكحلا هذه دشرت و
 ؛ اهنع لاقتنالا ىلإ فوشتو « اهيلع نوكي ىتلا ةلاحلا نم طخس ناف « هيف هللا هماقأ

 . بدألا ءاسأو « لهجلا ةياغ غلب دقف هللا هرهظأ ام ريغ ثدحي نأ دارأ

 قح ىف هقرطو « ملعلا باوبأ دادسن ال ؛ لهجلا ةياغ تقولا ةدئاعم :تناك امإو

 , ةلاخلا هذه بحاص

 ربصي ملو « قاضقب ضري مل نم ؛ ىلاعتو كرابت هللا لوقي : رابخألا ضعب ىفو
 . ( ىاوس ابر دخستيلو « امس تحت نم جرخياف ؛ قالب ىلع



 ةرشع ةنماثلا ةمكحلا

 : هللا ءاظع نبا لاق

 ١ سْفتلا ”تائوُعُر ْنِم ''ْغاَرَفْلا ٍدوُجُو ىَلَع لاّمغألا "”كئلاخإ ,

 : دابع نبا لاق

 لمعلا نم هعنمي لغش اهيف هل ناكو « هايند لاوحأ نم لاب اسبلتم دبعلا ناك اذا
 اذإ : لاقو « لاغشألا كلت نم هغارف ىلع لمعلا كلذ لاحأو « ةحلاصلا لامعألاب
 هتفامحو ةقامحلا نم برض : ةنوعرلاو « هسفن ةنوعر نم كلذف « تلمع تعرفت

 : نينمّوملا ءالقع نأش نم اذه سيلو « ةرخآلا ىلع ايندلا راثيإ : لوألا : هوجو نم
 ةرخآلاو . ايندلا ةايحلا نورثؤت لب » : ىلاعت هللا لاق ء هنم بلط ام فالخ وهو
 .(6 1ىقبأو ريخ

 توملا هفطتخي لب ؛ ةلهم دجي ال دقو « هغارف ناوأ ىلا لمعلاب هفيوست : ىلاثلاو

 ؛ ليق 6 « ضعب ىلا اهضعب ىعادتي ايندلا لاغشا نأل ؛ هلغش دادزي وأ ٠ كلذ لبق

 "برأ ىلإ الإ برأ ىبتنا الو “هنئتابل اهنم دحأ ىضق امف

 هل هجوتي ال ثيحب « هيلع رمالا فقوت : انه دارماو , هيلع هؤارغاو هطيلست وه : ءىشلا ىلع ةلاحإلا ) ١(
 . هدوجو رسيتي .ىنح

 . لاغشالا نم اهولخخ : حراوجلا غارفو . هلغشي ام هولخ : بلقلا غارفو ء هنم هولخ : ءىشلا نم غارفلا ( ؟ )

 . رمألا سفن ىف لقاعب سيلر « لقعلا ايبحامصب نظيف « ةقامحلا نم برض ىهو « ةنوعر عمج : تانوعرلا ( 7 )
 . ىلغألا هروس نم ١١ ١1 : ناتيألا ( 4 ر

 , ةجاطلا ؛ ةنابللا ( ه »

 ؛ رخآلا رعاشلا لوقي تيبلا اذه ىبعم ىفو . ةينمألاو ةيغبلا : برألا ع5 )
 ىضقتتال ةاع نم تاجاحو انئاجاحل ودغتو حور

١5 



 ؛ هتين فعضو « همزع لدبت نم هيضري ال ىذلا ىلإ اهنم عرفي نأ : ثلاثلاو

 ىف رقحتسي ام لاوحألا عيمج ىف ةوقلاو لوحلا ةيؤرو لالقتسالا ىوعد نم هيف مث

 نأو « ناك لاح ىأ ىلع ءلامعألا ىلا ردايي نأ هيلع بجاولا لب , اذه عيمج هبنج

 ىلاعت هللا ىلع لكوتي نأو ؛ توفلا لولحو « توما ةأجافم لبق ناكمالا ةصرف ربتني

 . هنيبو اهنيب ةلئاحلا عناوملا فرصو « هيلع اهريسيت ىف

 ىنعملا اذه ىف ضرافلا نبا لوق نسحأ امو

 ةضهنب اداهبتجا قاسلا نع رمشو ادغ بنتجاو بجتساف بيرق نم دعو

 ةلع رطخأ ىهف لع كايإو ىسع ىف تقلاف تقولاك امراص نكو.
 ةحصل امزع ترحأ ام ةلاط بلا كظحف ًاريسك ضبماو انمز رسوا

 تدب ٌتْدج نإ سفنلاف اسفن دجت ناف فوس 'مزعلا فيسب لَو

 الشهعت
0 

 لبق « هالوم ىلا هلصوت ىتلا ةهلاصلا لامعألا ىلا ردابي نأ ءرملا ىلع بجاولا

 لقاعلا ىلعف « كعطق هعطقت مل نأ « فيسلاك تقولا ١ : ليق كلذلو ؛ ناوألا تاوف

 ؛ هل اهرسيب ىك ؛ هللا ىلع لكوتي نأو « تاعاطلا لمع ةصرف زهتني نأ نمؤملا

 . هنيبو اهنيب لوح ىتلا عناوملا هنع فرصيو
 عي نم نخألاو , تول دعب ل لمعو هت ناد نم نيكل ؛( هل ) لق

 ) ىفامألا هللا ىلع ىبمثو « اهاوه هسفن

 ؛ مدآ نباي : ىداني وهو الإ موي نم ام ٠ : هيلع همالسو هللا تاولص لاقو
 . (« ةمايقلا موي ىلإ دوعأ ال ىلإف « ىنم منتغاف « ديهش كلمع ىلعو « ديدج قلخ انأ

0 0553111 
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 ةرشع ةهماتلا ةبكحل
 : هللا ءاطع نبا لاق

 وَلَف ؛ "اهاّرِس اميف الم 8 1 (اةةكامح 7 ص كَجِرْخُي وم 3 نأ هم ” لَ هل '

 ( ,جارخإ ريغ نم كلمغتسأل "ةلدازأ

 : ذابع نبا لاق

 « ايندلاب وأ نيدلاب ةقلعتم تناك « هضرغ قفاوت ال ةلاح ىلع ءرملا ناكاذا هنأ ام

 ريغ هيف ثدحيف « هتقو مكح ضراعيو . هسفنب اهنم جورخلا موري نأ هل ىغبني ال

 ىف ثدحي نأ :دارأ نم ائيش لهجلا كرتام : ؟*'هلوق ىف مدقت إي هيف هللا ٌرهظأ ام

 ةفلاخم كلذ ىف نوكي الأ وهو « مدقتملا طرشلا عم » هيف هللا هرهظأ ام ريغ تقولا

 هالوم نم بلطيو « تقولا مكح ضراعي الأ اضيأ هل ىغبنيف « ىبن باكترا وأ « رمأ

 « ىلاعت هللا ىلع ريبختلا نم اذه نأل ؛ اهاوس اميف هلمعتسيو ع ابنم هجر نأ

 هرايتخا ىلع هب هدارم راثيإو , هعم بدألا نسح هل ىغبني لب« كلذ ىف هل ةريخ الو

 الامعتسا هلمعتسيف « هل هتداراو « ىلاعت هللا ةبحم ايف فرعتي لاحب ققحتي ذفتيحو ؛ وه

. 
 ١9( ةعابصلاك ةيويند وأ « ملعلا بلطك ةينيد : عرشلل ةقفاوم ةلاح٠: دارلا ؛ ةلاح نم كجرخي

: 
 كضوبن نع قئاع هيف تنأ ام نأو « اهنم قرأ اهريغ نأ كمهوتل : اهاوس اميف كلمعتسيل

 هترضنلل
)١( 

 ١ ( هتصاحنو هتبكش و هتدارا لهأ نم هناحبس كلعجو . كبحأ ىأ ! كدارأ ول .
 ةحلاصلا لامعألل كقفوي نأب « هدنع ابوبحم الامعتسا كلمعتسا ىأ : جارخا ريغ نم كلمعتسا «

 اهملع تنأ ىتلا لاخلا نم جارنا ريغ نم .
 ىو ناكل جارخخا ريغ نم بولطملا كلل لصحلا لا ولو : مكحلل ىواقرشلا خييشلا حرش ىفو 1 ,

 ةرشع ةعباسلا ةمكحلا ىف ءهنع هللا ىضر هللا ءاطع نبا لوق ىف ىأ ( 4و .

١ 



  ىلاعت هللا دارع كاذ ذإ | نوكيف « املع وه ىتلا هتلاح ىلع هئاقب عم هدنع ابوبحن

 . هراتخا امم ريحت وهو « هسفنل هدارمب ال

 ىننأ ول تددو : لوقي ناك هنأ مهضعب نع ىكحب » : ؟”ريوستلا ىف لاق

 بعت نم عرتسي نأ كلذب ديري « نيفيغر موي لك تيطعأو « بابسألا لك تكرت
 لاطف « نيفيغرب موي لك ىلإ | قوي « نجسلا ىف تنك مث « تنجسف : لاق. بابسألا

 انم تبلط كنا : ىل ليقف « ىرمأ ىف اموي تركفف « ترجض ىتح « ىلع كلذ
 نم ترفغتساف . تبلط ام كانيطعأف « ةيفاعلا انم بلطت ملو « نيفيغر موي لك

 . ثتجرخو « تصلختدف « عرقي نجسلا بابب اذاف « ىلاعت هللا ىلا تعجرو « كلذ
 اميف كلخديو ؛ رمأ نم كجرخي نأ بلطت الو ؛ نمؤملا اهبأ اذهب بدأتف : هيف لاق
 عم بدألا ءوس نم كلذ ناف « ملعلا ناسل قفاوي امم ؛ هيف تنأ ام ناك اذا « هاوس
 . ىلاعت هللا

 ؛ هيف ةحارلا عنمتو « تبلط ام ىطعتف ؛« كسفنب جورخلا بلطت الكل « ربصاف
 لبوقو « "'بعتيف  ةحارلاو ةورثلا دجيل « هريغ ىف لخادو « ائيش كرات برف

 امل ريسفتلاك وهو ؛ ريوتتلا ىف همالك هأ) رايتخالا دوجول ةبوقع ريسعتلا دوجوب

 . هتدروأ كلذلف « انه اه هركذ

 بلهقعت

 : 54 ص ( مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيا ىف ١ ةبيجع نبا ) لاق

 هماقأ اذاف « هاوس امع هب ءانغتسالاو « هللا ملعب ءافتكالا فراعلا بادا نم »

 ةلاح ىلا اهنم جورخلا بلطيو « اهرقحتسيالف  لاوحألا نم ةلاح ىف ىلاعت هللا
  اهاوس اميف هلمعتسيو « ةلاحلا كلت نم هجرخي نأ ىلاعت قحلا دارا ولف « ىرخأ

 ؛ ىلاعت قحلا هيف هماقأ ام ىلع ثكمب لب « هجرخي وأ هنم بلطي نأ ريغ نم هلمعتس ال

 : هلاخدإ ىلوتي 5 هجارخإ ىلوتي ىذلا وه نوكي ىتح
 ا"( فدص جرخم ىنجرخأو ؛« قدص لخادم ىنلخدأ بر لقو»

 . ىردتكسلا هللا ءاطع نبال : ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا )١(

 , قايسلا ىلا برقأ كلذو « بعتف و ةخسن ىف (؟)

 . ءارسالا ةروس نم م١٠ ةيآ نم (؟)
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 ةقفاوم ريغ ةلاحلا تناك اذا امأ , مدقت !؟ عرشلل ةقفاوم ةلاحلا تناك اذا اذه

 : ليق 5

 ةنملا مظع كماقأ نإف

 كب قيلي ىذلا كماقم وهن

 كلامل ميظعلا انبر ءاش ول

 بلط ريغ نم بولطملا ىف تنكل

 عيطلا ءاوه كماقأ ناو

 لص امال جورخلا ردابف

 ةنسلل قفاوه لمع ىف

 ُكترهشب هفالخ مرت الف

 كلامملا ف فيرصتلا هل نمو

 ٌبدألا مرلاو هللا مكحب ضراف

 عرشلل فلاخم لمع ىف
 لئاح لك مزعلا فيسب عطقاو



 | 7 0 شط | 35 ك |

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ٌقتاَوَه ُهَتَدائَو الإ اهل َفيشُك اَمدْنِع فقت نأ "كلاس َةّمه ٍثكأرأ ام
 ُهَتَداََو الإ َتائّوَكُمْلا ٌرِهاَوَط ُهَل "”ُتَحّربت َآلَو ء َكَمَآَمَأ ُبْلُطت ىذّلا "ةَقيِقَحْلا

 . « رفكت الف هتف نحن آَمْنِإ : اَهَقِئاَقَح

 : دابع نبا لاق

 ناف « رارسأ هل ودبتو « راونأ هكولس ءانثأ ىف هل ىلجتي ىلاعت هللا ىلا رئاسلا

 ةياغلا ىلا لصو هنأ هداقتع ال ؛ كلذ نم اهل ا فشك امدنع ,يفقت نأ هتمه ثدارأ

 بلطت ىذلا بولطملا : ةقيقحلا فتاوه هتدان . ةفرعملا نم ةياهلاو « ىوصقلا

 لامف « اهتنيزب تانوكملا رهاوظ هل تجربت ناف « فقت الو « ريسلا ىف ّدجف ؛ كمامأ

 كينيع ضمغو « رفكت الف ةئتف نحن امنا « ةئطابلا اهقئاقح هتدان  اهلامجو اهنسح ىلا

 كل تمادام هنأ ملعاو . كريسو ككولس ىلع مدو «هيلإ تفتلت الو « كلذ نع

 . تلصول امهنع تينف ولف « لصت مل قيرطلا ىف دعب تنأف  ةداراو ةمه

 وه هيلا تلصو ام نأ اهاعا : ءيشلا عم اهنوقوو « رسل ىلع هل ةعابلا ةوقا :  كلاسلا ةمه )1١(

 . ةيافكلا هيف وأ ةياغلا

 . هصخشا ىري الو هتوص عمسي ام وهو « فتاه عمج ؛ فئاوه : ةقيقاللا فئاوه هتدان ( ؟)

 . فقت الق « كمامأ هباطت ىذلا : لاخلا ناسلب هل تلاق ىأ

 فراعلا حرش ىفو ) ةمكحلاو نسحللا نم اهاسك ام : تانوكملا رهاوظ . اهتنيز هل ترهظأ ؛ هل تجربت (79

 ' ش ( تانونكملا رهاوظ ٠» ؛ قورز خيشلا للاب

 . لاخلا ناسلب اهنطاوب ىأ : اهقئاقح هتدانو « ابيف ىنعملا لمت وهو , نطابلا اهرون : اهقئاقح ( 4 )

 , هللا ةفرعم نع انب بجحتف « اثدنع فقت الو « انب نسفئالف ىأ : رفكتالف . رابتخاو ءالتبا ؛ ةتف عه )
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 "ىنعملا اذه ىف ىرتششلا نسحلا ىلأ خيشلا لوق نسحأ امو

 انصح هركذ ذختاف ٌريغ هللا ىوس ام لكف اًريغ ريسلا ىف تفتعلت الو

 انوعلا دجنتساوُريَسلا ٌدجف باجح هنأ هيف مقال ماقم لكو

 انَلُح اهلثم ْنَمَق اهنع لُحَف كيلع لتحت بتارملا لك ىرت امهمو
 نجت ُهَقرَط الو لُجُت ةروص الف 2 ٌبلطم كنتاذ ريغ ىف ىل سيل : لقو

 هركذامل ابسانم انسح امالك هنع هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا ىلأ ىديسل تيأر دقو

 لامكلا ةيؤر ىف صقنلا رووظو « لاوحألا ىف قرتلا نم انه ىلاعت هللا همحر فلؤملا

 . دصاقملا فيرشو « دئاوفلا ىنس نم هيف امل ؛ هصنب انهه هركذأ نأ تيأرف

 هللا ءايلوأل امم بيصن كل نوكي نأ تدرأ اذا كنأ. ملعا : هنع هللا ىضر لاق

 ع ةقداص ةراشاب ىلاعت هللا ىلع كلدي نم الا « ةلمج سائلا ضفرب كيلعف  ىلاعت

 نكت الو « ةيلكلاب ايندلا نع ضرعأو « ةنس الو باتك اهصقني ال « ةتباث لامعأو

 ضفرت نأ كرمأ « هللا دبع كلذ ىف نك لب « كلذ ىلع ائيش ىطعيل ؛ اهنع ٌضرعُي نمع

 مقأف « ايندلا ىف دهزلاو « سانلا نع ضارعالا : نيتاصنخلا نيتاهب تبتأ ناف « هودع

 ماكحألل عوضنملاو ةبانالاو رافغتسالاو ةياعرلاب ةبوتلا مرتلاو « ةبقارملاب هللا عم

 , ةماقتسالاب

 . كبلق بقارتو « رذت امو أت اميف هلل ادبع موقت نأ : ةعبرألا هوجولا هذه ريسفتو

 نم قحلا فتاوه كتدان اذهب تيتأ ناف ٠ هريغل اعيش ةكلمملا ىف كبلق ىري الأ

 ىلاعت هللا عم مايقلا كل نيأ نم « دشرلا قيرط نع تيمع دق كنا : ةزعلا راونأ

 , ''* ابيقر ءىش .لك ىلع هللا ناكو » هلوق عمست تنأو « ةبقارملاب

 ؛ نيلصاولا ناطلسو ريبكلا ليلجلا داثسالاو ريزولا ملاعلا هلأ : ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط بحاص هنع لوقي ( ) ١
 « رتشش ١٠١ ةيرفل اريمأ هوبأ ناك ىلذاشلا يلرغملا ىسلدنألا ىرتششلا هللا دبع نب ىلع نسحلا وبأ ىديس
 تاحايس هل ثناكو ؛ رعشلا بتكو ضاتراو دهاجو ىلاعتو هئاحبس هللا ىلا هجتل مث « ةيهافرو زع ىف أشنو

 , ه 584 ةبس ىفوت نأ ىلا اهب اطبارم راصو طايمد نطوتساو رصم دروو ؛ ةريثك
 ١١ ( بازحألا ةروس نم ه؟ ةيآ نم ,
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 . بيرق هنأ تدنظ ام ةبوتلا ىلع كلمحي ام ءايحلا نم كردي كانهف
 ؛ هنع تجرخ ام ىلا دوعتف « لاحب كنم كلذ دهشي الأ : كبلقل ةياعرلاب ةبوتلا مزتلاف

 تدب هنم ةبوتلا : ىلاعت قحلا لبق نم اضيأ فتاوحلا كتدان كنم هذه تحص ناف
 رهظت كانهف « كدارم نع باجح كل فصو وه امب كلاغتشاو ؛ اهعبتت هنم ةبانالاو
 رتسلا بلط رافغتسالاو « ةبانالاو رافغتسالا ىف ذخأتو « ابنم للاب ليعتسستف « كفاصوأ
 رافغتسالا : ىنعأ « ةفصلا هذبب تنك ناف « هفاصوأ ىلا عوجرلاب كفاصوأ نم
 عم مقتساو « ىتعزانم كنع عدو « ىماكحأل عضخا : بيرق نع كادان  ةبانالاو

 , اكولمم ادبع نكو ““ ةيدوبع تلوت '” ةيبوبر ىه امئاو « كتدارا ضفرب قدارا
 : ملع ءىش لكب انأو « اهيلا كتاكو ةردق كنم تيأر ىتمف « ءىثش ىلع ردقت ال
 ٌعَمْسُت داكت ال ؛هرارسأ ىلع كانه نم تفرشأ  هتمزلو بابلا اذه كل حص ناف

 . نيملاعلا نم لحأ نم

 بهبسشعت

 ىلا برقي ام بلطب لاغتشالاو « نامرح قحلا كود ءىش ىلع ةمهملاب فوقولا

 . ريخ لك حاتفم هل بلطلاب سفنلا لاغتشاف « ناوضرو هللا نم ةمارك هللا

 ىفف « تاماركلاو تاماقملا عم فوقولا مدع ىلع هيبنتلا ىلا ريشن ىرتششلا تايبأو

 فورعملا نإ ذإ « معنملا ىلع لابقالاب نوكي معنلا ركشو « معنملا قحل رفك كلذ

 . ايندلا رادلا نع الضف « ةرخخآلا رادلا ىف ىهانتت ال هب ةفرعملاف « ىهانتي ال

 . بدألا نسح مزتلي نأو « بلطلا ىف دجي نأ ملسملا لعف
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 نيرشخلاو ةيداحلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ب ”هريقل َكبَلَط و « ُهلَع كب ةَبْيَغ "هَل َكبَلَطَو هَل ُماَهْنا  ؟'"هنِم َكّبلَط ”
 ؛* ُهْنَع َكِدْعُب دوجول ريغ ْنِم َكِبَلَطَو ُهْنِم كئاََع هلق

 : .دابع نبا لاق

 هبلط : ةلولعم ةلوخدم اهلكو « هجوأ ةعبرأ ىلع دبعلا نم روصتي ىذلا بلطلا

 . هريغ ' نم هبلطو ( هريغل هبلطو هل هبلطو « هللا نم

 ؛ مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيا ىف “' ةبيجع نبا '* هلاق امج

 لابتبالاو عرضتلاب نوكي : هنم كبلط ) ١(

 لالدتسالاو ثحبلاب نوكي : هل كبلط غ؟)

 لابقالاو فرعتلاب نوكي : هريغل كبلط ( * )
 لاؤسلاو قلقلاب نوكي : هريغ نم كبلط ( 4 )

6 

 ب هنم كبلط امأ نيققحملا دنع ةلوحدم اهلك و « لطابلا بلط هنمو قحلا بلط : ةعبرأ اهلصاحو

 , ءافغالا هنم زوجي نم هبني امئاف ؛ كنع لفغي وأ ؛ كلمبي نأ ةناخم هتبلط امنا كنأل ؛ هل كتمبم دوجولف
 . لامالا هنم نكمي نم ركذي اماو

 . ( 75 رمزلا ) © هدبع فاكب هللا سيلأ '' ب( 97 لما ) '' نولمعت امع لفاغب هللا امو ”'
 “' نيلئاسلا ىطعأ ام لضفأ هتيطعأ  ىتلأسم نع ىركذ هلغش نم '' : ىلاعت هللا لوقي : هلع لاقو

 تدجو املا. كمهوو كسفن نع تبغو ؛ كبلق رضح ولف « هنع كتبيغ ىلع ليلد وهف س هل كبلط امأو
 : هريغ
 مهتم لسمعف اذه ةماهت نسسفو اهب تنأو دجن نع لأست كارأ

 . هب كسنأ مدعو « هنم كئايح ةلقلف  هريغل كبلط امأو

 ىلا تجدحا ام س عزك وهو « كنم هيرقي تقتح ول ذل ؛ نع كدي دوجولل د هريغ نم كبلط امأو

 ميبل وهو « هريغ لاؤس



 ل لاوس ريغ نم هيلا هعفانم لاصيا ىف هب قثو ول ذا « هل ةمبم هللا نم هبلطف

 . بلطي ال رضاحلا ذإ « هنع ةبيغ هل هبلطو

 م هل ههركي امع ضبقنا  هنم ايحتسا ول ذا « هنم ءايح ةلق  هريغل هبلطو

 هاوس هيلع رثؤي الو « هريغ هعم ركذي الأ  هنم ءايحلا قح نمو ؛ هريغل هبلط

 ع هنع اديعب هريغ ناكل  هنم ابيرق ناك ول ذا « هنع هدعب دوجول  هريغ نم هبلطو

 قحلاب اقلعتم بلطلا ناك عاوس : لولعم نيفراعلا نيدحوملا دنع هلك بلطلاف ٍ

 راهظإو « رمألا عابتاو « دبعتلاو بدأتلا هجو ىلع بلطلا نم ناك ام الا « قلخلاب وأ

 . هنع ةلعلا لوزت ذهيحف «ءرقفلاو ةقافلا

 اة ادا تاتا انادي يي كل ا

ح ال هالول هنأ دقتعم « بلطلا ىلع دمتعم تنأو  ىلاعت هللا نم كبلط
 لص

 . بلطلاب الا كقزري ال هنأب ىلاعت هل ماهتا  كبولطم

 بجتسا ىنوعدا * : ىلاعت هلوقل الاثتما « دبعتلا هجو ىلع بلطلا ناك اذا امأ

 . هنع ىبنلاو « ءاعدلا بلط نيب عمجي اذهبو « الولعم نوكي الف '“' مكل

 كانم ةبيغ  كلمعب هيلا لوصولاو «هنم كبرق بلطت نأب ؛ هل كبلط كلذكو

 . ديرولا لبح نم كيلا برقأ ىلاعت وهو « بلطي ال رضاحلا ذا « هنع

 ةلقل . ةيورخألا بئارملا وأ ةيويندلا ضارعألا نم  هريغل كبلط كلذكو

 . هاوس هيلع رثؤت مل  هنم تبيحتسا ول ذا ؛ هنم كئايح

 نوكي ام  كالوم نع بلطلا لاح ىف الفاغ  هريغ نم كبلط كلذكو

 . كنع اديعب هريغ ناكل  كنم ابيرق ناكول ذا ؛ هنع كدعب دوجول

 ناو « ةقيقحلا ىف قولنا نم سيل مهبلطف « ىلاعت هللا ريغ نوري ال نوفراعلاف

 ش ش ش . رهاظلا بسحب هنم ناك

 ااا ممم ااا
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 نورشهلاو ةيناذلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

0 5 

 3 هيد )0 رس نم اَم 0

 : دابع نبا لاق

 فرظ هنم ودبي سفن لكف « ايح ماد ام دبعلا ىلع بقاعتت « ةقيقد ةنمزأ سافنألا

 هقئاقدو دبعلا تاكيرج تناك اذاف « ناك ام انئاك هيف ذفني « ىلاعت قحلا رادقأ نم ردقل

 ةمزال اقوقح هنم ىضتقي كلذ عيمج ناكو . هرادقأو ىلاعت هللا ماكحأ اهتقرغتسا دق

 هسافنأ نعو « هنع لوكسمو ؛ كلذب بلاطم وهو « اهب موقي « ىلاعت هللا قوفح نم
 لحم الو « هايند رومأ ريبدتل لاحم كاذ اذا هل قبب مل #هدنع قحلل ةلامأ ىه ىتلا
 . هاوهو هتوهش ةعباتم

 امس شعت

 تملع اذاف « ءاضقلاو ردقلا هب ىرجي ام لكب ملستلا ةرورض ىلا ةمكحلا ريشت

 كريغ نم الو كنم ردصي الو «ردقلا اهمع دق ؛ كسافنأ نأ ناسنالا اهيأ

 ؛« ءاضقلا هب ىرجي ام لكب ىضرت نأ كمزل  هملق هب ىرجو « هملع هب قبس ام الا

 نمزلا نم ءرج ىف ندبلا نطاب نم جرخي ءاوشلا نم ءرجج : ءافلا حتفب ؛ سفنلا ) ١(
 : , ىلاعت هللا ةردقب هرهظت : هيدبت (؟ )

 , اهدارفأ ددعو اهريداقمو اهنكامأو اهتاقوأ ملع رهو « رهظت نأ لبق ءايشألل قباسلا ملعلا وه : ردقلا ( 8 )

 . تافآلا نم اهب لزني امو ؛ تايفيكلا نم ال ضرعي امو

 . ىلاعت هتردق نع ءيبشا 2( ردقم رما ؛ ردق

 , ناك ام انئاك هذفني ىأ ؛ هيضمي



 رئاس نم كلذ ريغو « تارطخلاو تاوطخلاب كلاب امف « ةدودعم سافنالا تناك اذاو

 : لئاقلا رد هللو . تافرصتلا

 اهاشم اطخ هيلع تبتك نمو  انيلع ثبقتك الطحخ اهانيشم

 اهاوس ضرأ ىف تومي سيلف  ضرأب هقينم تناك نمو



 نورشخلاو ةهبارلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ْتَوَرْبَأ اَم اهِّإَف ءٍراّدلا هذه ىف تْمْداَم , ”رادْكألا عوُقُو ""ترغتست الو 000
 ( "هيغل ٌبجاوَو , "اَهْفصَو ف ٌقحتْسُم َوُه اَم الإ

 : دابع نبا لاق

 قبس ام ىضتقم ىلع ابيف دحأ لك لمعيل « التو ف راد اندلا لاعت هلا لعج

 ريخلاو رشلاب مكولبنو » : ىلاعت هللا لاق « ةرخآلا رادلا ىف هءازج قويو « هل

 كلذو « اهتتفاوم وأ ؛ هسفن تاوهش ةفلاخم وه.امنا اهيف دحاو لك لمعو . ؟”ةنتف

 تايرورض نمف « كرتب وأ لعفب « هوركم وأ ؛ بوب دوجو ىعدتسي « ةلاحم ال
 لصاحتف . اضيأ كلذ ببسب « رادكألا عقتف « اهيف قاشملاو « هراكملا نادجو ايندلا

 اهقيضل « مهبلاطم عيمجب ىفت ال ىهو « اهيلا سانلا عابط تداقنا , ةيمهو رومأ ايندلا

 ىلع اؤلصحي ملو « مهشيع ردكتف « مهنيب اهوبذاجتف « اهتلفتو اههضقت ةعرسو اهتلقو

 . ىنعملا ىف ليق 5 « مهضارغأ ةياك

 . هنم بجعتي ىتحس « ايرغ ءىشلا رييصت : بارغتسالا ) ١(

 . اييرغ ارمأ رادكألا عوقو دعت ال : رادكألا عوقو برغتست ال
 . اهملٌؤيو سفنلا ردكي ام لك : راذكالا (؟ )

 . رادلا اذه ىف كنوك' ةدم : رادلا هذه ىف تمدام

 . ترهظأ ام : تزربا ام

 , هب فصوت نأ قحتست ام : اهفصو قحتسم ()

 , هب تعنت نأ بجي ام : اهتعن بجاو (4 ١

 . ءايبلألا روس نم "ه ةيآ نم عه )
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 عوج ةارع اهيف مهنأ ىلع اهنومأسي ال سانلا ءايقشأ ىرأ
 ُمّشقت بيرق نع فيص ةباحس اهبأك ٌبَحُت تناك نإو اهارأ

 « اهفصو قحتسم وه ام الا انم رهظ ام هناف ءاذه لاثما عوقو برغتسي الف

 ظ . اهل ةيتاذ ىه ىتلا هراكملا نادجو نم « اهتعن بجاوو
 . ةعفنم تلعجل  هراكملا ىلع ةبنبم ايندلا نأ الول : ءامكحلا ضعب لاق

 اندعمو « رايغألل الحم اهلعج امنا : هلوق دنع اذه ىف ةمكحلا ىلع هيبنتلا قأبسو

 . اهيف كل اديهزت « رادكالا دوجول

 : لاق هنأ , " هنع هللا ىضر قداصلا رفعج نع ةلوقنملا تاياكحلا ضعب ىفو

 ةحارلا : لاق ؟ كاذامو : هل ليقف « قْرْرُي ملو « هسفن بعتأ َقَلْخُي مل ام بلط نم

 : اودشنأ هانعم ىفو « ايندلا ىف

 نوكي ال ائيش بلطي نم باخ .انعلا راد ىف ةحارلا بلطت

 غرمتملاك  بطاعملاو فلاتملا راد ىف  ةمالسلا سمتلم : ءاغلبلا ضعب لاقو

 . براقعلا بادمو « تايحلا فحازم ىلع

 اهنم ناك امف « مومغ اهلك ايندلا : "'هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا لاقو

 ش . حبر وهف رورس ىف

 ؛ ملاعلا نم ىلع دري ام عشبتسأ تسل : هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا مامالا لاقو

 هلك ملاعلا نأو « ةنتفو ءالبو مغو مهءراد ايندلا نأ وهو « ًالصأ ٌتْلَصَأ دق نأل

 « لضف وهف بحأ ام لكب ىناقلت ناف « هركأ ام لكب ىناقلتي نأ همكم نمو رش
 . لوألا وه لصألاف الاو

 سداس يىشرقلا ىمشاملا نيسحلا نب ب نيدباعلا نيز رقابلا دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ وه : قداصلا رفعج )١(

 ةعامج هنع ذخأ « ملعلا ىف ةعيفر ةلرنم هلو نيعباتلا ءالجأ نم ناك . ةيمامالا دنع رشع ىنثالا ةمئألا

 م 719  ه 114/8 ةنس اهب فوتو م 545 ه م ةئس ةرونملا ةنيدملاب دلو . كلامو « ةفيئح وبأ ؛ مهنم

 ( لكر زال مالعالاو « نايعآلا تايفورظنا )

 لوسر نم ابرقو القعو املع : ةباحصلا رباكأ نم : ىلزفلا بيبح نب لفاغ نب ب دوعسم نب هللا ديع وه (؟ )

 هلاحرتو هلح ىف هقيفرو : يع هللا لوسر مداح ناكو ؛ مالسالا ىلا نيقباسلا نم رهو هلي هللا

 ةفالخن ىف ةرونملا ةئيدملاب ىفوت . اًملع ءللم ءاعو هنا : هنع لوقي هدع هللا ىضر رمع ناك . هتاورغو

 ( ىلكر زال هالعالا ) اماع نيتس وحن نع , هنع هللا ىضر نائع

 م١



 « ءايشأ ةثالث نوبحت منأ : سانلا ابيأأي : هنع ىلاعت هللا ىضر بارت وبأ لاقو
 ؛ هللا حورلاو « حورلا نوبحتو « اهاومل ىهو ؛ سفنلا نوبحت  مكل ىه سيلو
 0 . ةثرولل لاملاو « لاملا نوبحتو

 . ةنجلا ىف امهو « حرفلاو ةحارلا : امهنودجت الو  نينثا نوبلطتو
 ىلا اهيف نكري الو ءاسفن ايندلا ىف ةحارلا ىلع نطوي الأ : دبعلا ىلع بجارلاف

 ىور اميف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ىلع لمعي نأو « اسنأو احرف ىضتقي ام
 . "هنمؤملا نجس ايندلا ) : هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبا هنع

 نادقف دنع ناولسلا دجيو هاقلي ام هيلع نوبي - هايئد ىف نحنا ىلع دبعلا نيطوتف

 ظ : ىنعملا ىف ليق ا” « هاوبي ام

 الرسنت نأ لبق هدئادش هبل ىف بلللا وذ لفمب

 الامه سشن ىف ناك ال .هعرت مل ةتغب تلزن ثناف
 مع

 الوأ هرلحأآ رّيص رحسآ ىلا ىضفُي رمألا ىأر
 ص

 الحخخ دق نم عراصم ىسيو همايأ نمأي لهجلا وذو
 الوتغعا هبئاصص ضعبب تنامزلا فورص هتمضد نإف

 البلا دنع ريصلا همّلعع هسفت ىف مزحلا مدق ولو

 ع ءاضقلا نايرج دنع مالستسالاو اضرلاو ربصلاب كلذ نم هيلع ٌدِرَي ام ديرملا قتيلف

 « رجألا ليزج ىلاعت هللا نم بجوتسيو « رمألا ىلجني هللا ءاش نإ بيرق نعف

 . قيفوتلا ىلو ىلاعت هللاو

 : ىنارادلا ناميلس وبأ ىل لاق : هنع ىلاعت هللا ىضر ىراوحلا ىلأ نب دمحأ لاق

 . اهندلا مايأ كدع تضقنا دقو « ليلق ربصو « ليلق لذو « ليلق ىرعو « ليلق عوج
 ( ةليزج ةدئاف لك كالمو « ةليضف لك عامج وه ربصلا نم هانركذ ام نأ ملعأو

 امب ليئارسا ىنب ىلع ىنسحلا كبر ةملك تمتو '” : ىلاعت هللا لاق . ةليبن ةمركمو

 0“ اوريص

 ةريره ىلأ نع ةجام نباو ىذمرتلاو ملسمو . دما مامالا هاور ؛* رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا '' ( ) ١
 , هله هللا ىضر

 , فارعألا ةروس نم 1" ةيانه )1١(
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 (0““ اوربص امل انرمأب نودبي ةمئأ مهنم انلعجو '* : ىلاعت لاقو

 7“ باسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىفوي امإ '* : لئاق نم رع لاقو

 تعطتسا نإ ”* : امهنع هللا ىضر سابع نبال « ِهُليَع هللا لوسر ةيصو ىفو

 ربصلا ىف ناف « ربصاف  عطتست مل ناو « لعفاف  نيقيلا ىف اضرلاب هلل لمعت نأ

 '““ اريثك اريمخ ههزكت ام ىلع

 . رسعلا عم رسيلاو « بركلا عم جرفلاو « ربصلا عم رصنلا نأ ملعاو

 تنكو « هللا رمأ ىضم تربص نإ : لجرل  هنع هللا ىضر باطنخملا نب رمع لاقو

 . اروزأم تنكو عملا رمأ ىصضق كفزح نإو « اروجأم

 . ةدشلا دنع ربصلا ةدعلا لضفأ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو

 . ةدابع ربصلاب جرفلا راظتنا : رابخألا ضعب ىفو

 : رعاشلا لاق دقو

 اجتئراام لك اهنم حتمي ربصلاف اهكلاسم تدسنا اذا رومالا نا

 اجرف ىرت نأ ربصب ثنعتسا اذا ةبلاطم تلاط ناو ىنسأيتال

 اجلي نأ باوبألل عرقلا نمدمو هتجاحب ىظحي نأ ربصلا ىذب قلخأ

 وهف  هلئاسوو « هددع مظعأ نم هدتعاو « هلزاون ىف هدمتعم ربصلا لعج نمف

 عوقو دنع برطضاو بئاصملا نم عزج نمو « هيعس ىف حجنم « هيأر ىف بيصم
 كيهانو « ارخأ هتوفيو ءارزو هبسكيو « ارض هديزي اميف الماع ناك  بئاوبلا

 : ليق ا” « ارسحخ هب

 (©ربصي ال لتبم ةبيصم ٌتَمْظَع ال ربصاف ةبيصم كبصت اذاو

 , ةدجسلا ةروس نم 44 ةيآ نم عار

 رمزلا ةروس نم ٠١ ةيأ نم (؟)
 ؛ تيبلا ةحص ( “9

 رصيالا لتس ةبيصم تملظع ال ربصل ةيصم كتلتأ اذاو

 . ةمزاجلا ريغ طرشلا ثتاودأ نم “' اذا ” نأل كلذو

 . العلا ىلأ نب ىفطصم نب دمحم خيشلل مكحلا حرش ىف ةياورلا هله تءاج دقو

 ١ م ا/



 : اضيأ ليق كو

 بهذي كرجأو قاأيال كديقف ٠ نكت الف ديقف نم اًرجأ تصضوعو

 بسسيعت

  ىلاعت هللا نأل « اهيف قاشملاو هراكملا دوجو  ايندلا ةايحلا تايرورض نم

 ىنعملا اذه ىلا راشأ دقو « اهيف اديهرت ؛ رادكألا عوقول انطومو « رايغألل الحم اهلعج

 دقو امهنع هللا ىضر « دوعسم نبا كلذكو « هنع لقن اميف قداصلا رفعج مامالا

 . كلذ قبس

 ( ريصق اهرمعف «وندلاو « ةساسخلاو ةءاندلاب تفصوو ““ ايندلا ”” تيمس اذلو

 ناكو ؛ ةحارلا دجو كلذ ىلع هسفن نطو نمو « ةريزغ اهتافآو « ليلق اهعاتمو

 فلكو « هتايحح صخنو « هسفن بعتأ كلذ ريغ ىلا رظن نمو « ةيفاع هلك هرهد
 : ىماهتلا نسحلا وبأ رعاشلا لاق ا” « اهعابط دض مايألا

 رادكألاو راذقألا نم اوفص  اهديرت تنأو ردك لع تعبط

 ران ةولج عاملا ىف بلطتم ااهعابط دض مايألا فلكمو
 صيام
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 نورشخلاو ةهماخلا ةيكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 رار رم س بث 20 6 مار ع 1200 6 ١ 5 ع3 0 1 ,

 ةيلاط تلا بلطم 0 الو 4 "كبر هبلاط نأ (”بلطم فقول ؛

50000 

 : ةايع نبا لاق

 هافك هيلع هلك هرمأ ىف لكوتو « هيلإ ًاجتلاو « ىلاعت هللاب هجئاوح لزنأ نم

 هملع ىلا نكس نمو « ريسع لك هيلع رسيو « ديعب لك هيلع برقو ؟"ةنؤم لك
 « هقيفوت همرحو « هلذخو « هسفن ىلا هللا هلكو  هلوحو هتوق ىلع دمتعاو « هلقعو

 صوصن نم عطقلا ىلع مولعم اذهو « هبرام رسيتت ملو « هبلاطم حجنت ملف ؛ هلمهأو

 هلأسملا هذه ىف ىلاعت هللا همحر فلؤملا مالكو : تلق . براجتلا عاوناو « ةعيرشلا

 « نيدلا ىلا اهرمأ لام ىتلا « ةيويندلاو ةينيدلا بلاطملا نم بلطم لك لوانتي : ماع

 ليبس كولس ىف ديرملا ذخأ بطاعمو « عطاوق اهرثكأو « بلاطملا كلت فرشأو

 ىلا عوجرلاف « هتايئزج عيمج ىفو « بوصأو قحأ ىلاعت هللاب قلعتلا هيفف « ديحوتلا

 . بجوأو ىلوأ  ىلاعت هلل

 )١( رسعت ؛ فقوتو « رذعتلاو سبحلا : فقوتلا .
 ةرخآلاو ايندلا بلاطم نم بلطم دارملاو « هؤاضق بلطي ام : بلطملا (؟ )

 . هيلا لسوعلاو « هيلع داتعالاب ىأ : كبرب هبلاط تنأ ع(" و

 , ليهستلا : ريسيتلا ( ؛ )

 . هللا نع لفاغ « كتوقو كلوح ىلع دمتعم تنأو ىأ : كسفنب هبلاط تنأ (ه)
 . تانوؤمو كوم : عمجلاو ؛ هنم ردي امو . توقلا : ةنوؤملاو : ةنؤلا (5 ١)

: 8 



 « ماعلا كلذ نم هصصخب نأ ديكألا رمالاو « ديدسلا ىبرلا نم ناك مرج الف

 .: لاق كلذلف مالكلا نم ديرمب هلأسملا هذه بيقع هدرفي نأو

 « هبلاطم رسعتت ال ىتح ؛ هللا نع الفاغ « هتوقو هلوح ىلع دمتعي ال لقاعلا

  اعيرس كل ىضَقُت نأ تدرأو ؛ ةرخآلاو ايندلا جئاوح نم ةجاح كل ُتَضَرَع اذاف

 اهتبلط نإو « اهواضق رسيت  هللاب اهتبلط اذا كئاف ء كسفنب اهبلطت الو « للاب اهبلطاف
 . اهراضق بعص ل كسفنب

 . همهأ ام لك هيفاك ىأ ""““ هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو ”” ىلاعت لاق

 نم اهثروي هلل ضرألا 'نإ ,ءاوربصأو هللاب اونيعتسا هموقل ىموم لاق”' : ىلاعت لاقو
 بلط ىف ربصف « هللاب ناعتسا نم لكف ''نيقتملل ةبقاعلاو « هدابع نم ءاشي
 ظ . نيقتملا نم ناكو « هل ةبقاعلا تناك  هتجاح

 ١ ةيا(؟ ١8 فارعالا ةروس نم ,

١ 



 نيورشحلاو ةنصاسلا ةيكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ىف ىَلاَعَ هيل هللا ىلا ٌعوُجرلا 53 (”تايياهثلا ىف حجلا (؟7تامالَع نه

 «« تالا

 : دابع نبا لاق

 ححص نمف «؛ هلوصو لاح هتيابنو هكولس لاح هتيادبف « ةيابنو ةيادب ديرملل
 حلفأ  انركذ 5 « هب ةناعتسالاو « هيلع لكوتلاو « ىلاعت هللا ىلا عوجرلاب هتيادب

 . عاطقنالاو عوجرلا نم هيلع نمأف « ىلاعت هللا ىلا هلوصو ناكو ؛ هتياه ىف حجنأو

 .« اوعجر ام اولصو ولو « قيرطلا نم الا عجر نم عجر ام : خياشملا ضعب لاق
  قلخلاو هسفن نم هيلا هرارفو « قحلاب هقلعت نم هانركذ امب كلذ ححصي مل نمو

 . ءاج ثيح نم عجرو عطقنا

 . نمو « هب عطق هللا ريغب ىلاعت هللا ىلا لصي هنا نظ نم : ءاملعلا ضعب لاق

 . هسفن ىلا لكو  هسفنب ىلاعت هللا ةدابع ىلع ناعتسا

 وه ام ىلع ىلاعت هللاب ةناعتسالا  هرمأ دمتعم لعجي نأ كلاسلا دبعلا لعف

 وه اذهف  هليلق الو  هلمع نم ريثك ىف امتوق الو هسفن لوح ىري الو « هليبسب
 . هدعاوق هيلع ىنبي ىذلا كولسلا ساسأ

 )١( دوصقملاب رفظلا ؛ ىأ ءنونلا مضب : حجنلا .

 )١( همامم ؛ ءىشلا ةيابنو « ةيابن عمج : تايابنلا ,
 . هب ةناعتسالاو ؛ هيلع لكوتلاب : ىأ : هللا ىلا عوجرلا ()

 , هلوأ : ءىش لك ةيادبو « ةيادب عمج : تايادبلا (

 أة١



 بسسس عت

 نمف « اط حرشو « اهانعمل ممتتو « ةقباسلا ةمكحلل صيصخت ةمكحلا هذه

 ىف حجت  هرومأ عيمج ىف هيلع لكوتلاو « ىلاعت هللا ىلا عوجرلاب  هتيادب ححص

 ملو « لوصولا نع عطقنا  هتيادب ححصي مل نمو . هبولطم ىلا لصوو ؛ هتايح
 ١ . لوماملا  هرمأ ةيابن ىف غلبي

 حجني نأ تدرأو ءام ءىش بلط ىلا  ديرملا اهيأ كتم تهجوت اذاف

 م لقو « كتوقو كلوح نم خلسناو « كبلط ةيادب ىف هللا ىلا عجراف  كاعسم

 ““ هضمي هللا دنع نم نكي نإ ** : مَع لاق

 نكي مل أشي مل امو « ناك هللا ءاش امف « هنأشب متبت الو « هيلع صرحت الف

 اوردقي مل « كل هللا هردقي ملو « ءىشب كوعفني نأ ىلع نجلاو سنالا تعمتجا ولف
 اوردقي مل « كيلع هللا هردقي مل ؛ ءىشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو « كلذ ىلع

 ظ . كلذ ىلع
 . ثيدحلا ىف ءاج اي ““* فحصلا تيوطو « مالقألا تفج



 نورشحخلاو ةهباسلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ُهئياَقَن تقرأ  ''"هياذب ثقرشأ نم 2 نوم

 : دابع نبا لاق

 ىلا هعوجرب « ديرملا ةيادب قارشاف , مدقت ام ىنعمل ةقفاوم ىرخنأ ةرابع هذه

 « هتبرق ىلا لوصولا . هتيابن قارشإو « هتاملم ىف هب هتقثو « هتامهم ىف ىلاعت هللا

 . هترضح ىف لوصحلاو

 بسسس عل

  هتيادب ىف داهتجالا ليلق ناك نمو « هتياهن تقرشأ  هتيادب تقرشأ نم معن

 نوكي  ةياهنلا ف فراعملاو راونألاب:دادمإلا نأ كلذ ؛ هتيابن ىف قارشإ هل لصحي ىل

 دهتجم لكلو ؛ دصح عرز نمو ؛دجو دج نمف ؛ ةيادبلا ىف داهتجالا ردق ىلع

 , ةدهاشملا نوكت ةدهاجما ردقبو بيصن
 0 م 3 . : 8 8

 "9““ نينسحملا عمل هللا ناو انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو ”* : ىلاعت لاق

 000 'ريثسمل | نم بيرق هللا ةمحبر ْنإ 3” ىلاعت لاقو

 . ةرباثلا لك كلذ ىلع رباثو , داروألاو تاعاطلا عاونأب هتاقوأ رمع ىأ : هتيادب تقرشأ )١(
  هالوم نيبو هنيب ةلئاكلا , سفنلا تاردك لاوزو « هيلع فراعملا راونألا ةفاضاب ىأ : هتيابم تنرشأ )١(

 . دارملاب رفظي ىتح « متا هجو ىلع
 . تربكتملا ةروس نه 319 ةيا(*)

 . فارعالا ةروس نم ه0 ةيآ نم (؛)

| 



 نورشخلاو ةنماتلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 «' ٍرِهاوظلا ٍةداَهَش ىف َرَهَظ  رْئارسلا ٍبَْع ىف عدوا ام ”

 : دابع نبا لاق

 ديرملا نم هنطاب هب رمعت امو « كلاسلا ديرملا لاح اهب فرعي ةمالع نايب اذه

 رماجخ امو « ةريرسلا ىلع لدت ةرسسالا : ليق اه"  نطابلا ةارم رهاظلا نأل' , كرادنملا

 فراعملا نم رارسالاو بولقلا هللا هعدوتسا امف : هرثأ حولي .هوجولا ىلعف بولقلا

  هبئاغ ىلع دبعلا دهاشب لدتسيف « حراوجلا ىلع كلذ راثآ رهظت نأو دبال راونألاو
 . دصاقملاو ضارغألا نم اذه هبشأ امو «هب ةلصولاو هتبحص دارأ نم

 بدأ نسح. ناونع“ رهاظلا بدأ نسح : هنع ىلاعت هللا ىضر صفح وبأ لاق

 . ““ هحراوج تعشخم اذه بلق عشخ ول ”” : لاق هُم ىبنلا ناف . نطابلا

 صفح ىلأ باحصأ ىأرف « دينجلا هيلا ءاج  قارعلا صفح وبأ درو امل ليقو

 تبدأ : صفح ابأ اي لاقف . مبنم دحأ ءىطخي ال . هرمأب نورمتأي « ةسأر ىلع افوقو
  رهاظلا ف بدألا نسح نكلو ؛ مساقلا ابأ اي ال : لاقف « كولملا بدأ كباحصأ

 نوكيو . هسفن ديرملا فرعي نأ كلذ نم دكأو : تلق . نطابلا بدأ ناونع

 نمف « هتينالع نود هتريرس حالص نم همهوتي امب عدخني الو ةريصب ىلع اهرمأ نم
 نم هراثاو « كلذ تارمث هرهاظ ىلع رهظت ملو « هتبحمو ىلاعت هللا ةفرعم هبلقب ىعدا

 نيقي دنع راشبتسالاو « هدوجوب طابتغالاو « هرمأ عابتا ىلا ةعراسملاو « هركذب جهللا

 ب هنم ةدعبملا طئاسولا نع بارضالاو « هنع ةلغاشلا عطاوقلا نم رارفلاو ؛ هدوهش

 : لاصخلا هذه دادضأب افوصوم ناك ناف . هاوه هملا لختم ع هاوعد ىف باذك وهف

١ 



 : قافنلل هلاحو « بذكأ هاوعد ىف وهف  لادتعالا ةداج نع هرهاظب افرحنم

 . برقأ كرشلاو

 مهنأ نيرفاكلا فصو هللا لعج دق : هنع هللا ىضر ىكملا بلاط وبأ خيشلا لاق

 . اوحرف  ءىش ىف هريغ ركذ اذاو « مهبولق تضبقلا  ءىش ىف هدحو هللا ركذ اذا

 اوطمغ  ءىشب هدارفاو هديحوتب ىلاعت هللا ركذ اذا مهنأ مهتوعن نم لعجو
 . هب اوقلص س كلذ ىف هريغ كرشأ اذاو . هوهركو: « "”كلذ

 نونمؤي ال نيذلا "”ُبولق ُتّرأمْسا هدحسو هللا ٌرِكْذ اذاو ”” : ىلاعت لاقف
 6 ©0ناورشبتسي مه اذا هنود نم نيذلا ركذ اذاو ةرخآلاب

 هب ُكَرشُي ناو مترفك .هدحو هللا ِعُد اذا هنأب مكلذ ”* :اضيأ لاقو

 . !!اونمؤت
 مث «هاوس ركذ هركذب طلخي هنإ:ىأ ؛طلخلا + كرشلاو « ةيطغتلا : ٌرفّكلاو

 ىف ىلعلا هنأل , همكح ىف قلخت هكرشي ال ىنعي ©”( ريبكلا ىلعلا هلل مكحلاف ١ : لاق

 . هدابع ىف هل ريظن الو « هئاطعو هكلم ىف هل كيرش ال « هناطلس ىف ريبكلا هعمظع

 ؛ ديحوتلاب هللا ركذ اذا نينمؤملا نأ  باطخلا نم همهفو مالكلا اذه ليلد ىفف

 هركذب اورشبتساو ؛ مهبولق تعستاو « مهرودص تحرشنا ءىش ىف دارفالاو
 تزامشاو ؛ كلذ اوهرك هنود ىتلا بابسألاو طئاسولا تركذ اذاو « هديحوتو

 لدتستل « كريغ بلق نمو « كبلق نم اهفرعاف « هحيحص ةمالع هذهو . مهبولق

 افراع تنك نإ « رسلا ىف كرشلا ىفخ دوجو وأ بلقلا ىف ديحوتلا ةقيقح ىلع اهب

 .هأ'

 نم  هنع هللا ىضر بلاط وبأ خيشلا مالك اهنمضت ىتلا هلأسملا هذهو : تلق

 . لئالدلا حضوأ نمو ؛ بذاكلا بذكو  قداصلا قدص ىلع لئاسملا مظعأ

 هوركنأ ؛ كلذ اوطمغ ( )١
 . ديحوتلا نع تضقلاو :ترفئو تقاض : مهبولق ترأمشا (؟)

 , رمزلا ةروس نم 4ه ةيا( )
 . رفاغ ةروس نم ١؟ ةيا ( 4 )

 . رفاغ ةروس نم ١؟ ةيآ نم ( ه )



 ىلع صرحلاو « ةبيجعلا دئاوفلا ركذ مانغتسا  هيبنتلا اذه ىف اندصق ناك املو

 : ةرغلا ءاليتساو « "”لذرلا نامزلا اذه. ىف نيدلا ةبرغل « ةبيرغلا دصاقملا مسر

 ةهج ىلع تاملكلا هذه داريا انم نسح  لضفلاو ملعلا ىلإ نيبوسنملا ىلع لهجلاو

 ؛ كلاس ديرم كلذ ىضنقمب لمعيل , "للعلا نع لنلاب ءافتكالاو , لئلا برض
 بولسألا اذه ىلع لمجاو ..كلاسملا حضوأ  هباقو هنيد يف هبر ةحصانم نم جبتنيلو

 نم كلذب ملستل ؛ هتبسانم كرظن ىف معي ملو « هتقباطم كل رهظت مل مالك لك

 كلذ نم هللا انافاع « ضارملا بولقلا باحصأ هب علوت امع كتم ولعتو « ضارتعالا

 . هلضفو هلمب

 « نطابلا لاوحأل ةعبات رهاظلا لاوحأو « بولقتلا لاوحأل ةعبات حراوجلا لامعأ

 نال ؛ حراوجلا ىلع رهظي بلقلا ىف امو « هتريس تدمح  هتريرس تباط نمف
 : نطابلا ةارم رهاظلا

 ملعت سائلا ىلع ىفخت اهلا ناو ةقيلخ نم ءىرمأ دنع نكت امهمو
 اقبع اذا ىفخي ال كسملا لماحك دحنأ ىلع ىفخت ال بحلا لئالد

 9( مهاميسب مهفرعت ) : ىلاعت لاق

 (9(مههوجو ىف مهاميس:) : ىلاعت لاقو
 ( اهءادر هللا هاسك ةريرس رس نم » : هَ لاقو

 . عىدرلا ىأ : لذرلا نامزلا ع١)

 لهن دعب ًاللع برش ؛ لاقي : ىلاثلا برشلا : للعلا ء لوألا برشلا : لهلا (؟و

 . ةرقبلا ةروس نم ١1/1 ةيا نم ع“

 . حمفلا ةروس نم 75 ةيآأ نم ( 4

 هذ ١



 نورشحلاو ةهساتلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 حلا فزع هب ُلِدَكُْملا :«ويلع لدعم وأ ء هب "!ُلِدَتْسَي ٍدْسَي ْنَم َنْيَب '"”ناّتش ١
 ف .ّ

 مدع نم ِهْيَلَع لع لاذ الاو , هلصَأ ٍدوجَو نم ه١ رمَألا تن 3 ولمأل

 وُ ىلع دع َلْعَب ىتَمَو ؟ "اهْيَلَع ُلَدَتْسُي ىّتَح ىلع "باغ ىتتف الا ول ٍلوُصْؤْلا
 ؟ , ديل لّصَوُت ىتلا ىه ُزاثآلا

 : ذابع نبا لاق

  مهتاهمأ نوطب نم مهجورخو « مهتقلخ أدبمو « مهتأشن لوأ ىف مدآ ونب
 نوطب نم مكجرخأ هللاو ١ : ىلاعت هللا لاق « ملعلا مدعو « لهجلاب نوموسوم

 هتيانع ةيصوصخب مهضعب صتخا ىلاعت هللا نا مث « 6 اكيش نوملعت ال مكئاهما

 : ىلاعت هلوق هنمضت ىذلا ملعلا لوصنحل الا كاذامو « هتيالو لهأ نم مهراتخاو

 )١( تايسحلا نود ىلاعملا قارتفا ىف الا نوكت الو قرتفاو دعب ىنعمب « ضام لعف مسا : ناتش .
 . واولا ىنعمب ؛ وأ . تاقولخلا ىلع ىلاعت هب لدعسي ىأ : هب لدتسي (؟)

 . تاقولغلاب ىلاعت هيلع لدتسي ىأ : هيلع لدتسي (*)

 . للاعت هللا وهو : هلهأل , قاذلا دوجولا وهو : قحلا فرع ( 4)

 اًدمتسم مهدوجو لعج ىأ : ىلاعت هللا وهو : هلصأ دوجو نم . ثداوحلا دوجو ىأ :رمألا تبثأف ( ه)

 . اودجو امل مهل هدايا الول ذا ء هدوجو نم

 . ىلاعتو هتاحبس قحلا ىأ : باغ ىتمف الاو (5)

 , هيلع هتاقرلخمب لدتسي ىأ : تاقولخملاب ىأ : هيلع لدتسي ىتس (17)

 . هيلا لصوت ىتلا ىه هتردق نع ةئشانلا راثآلا ىأ : هيلا لصوت ىتلا يه راثألا (8)
 مكلعل ةدفألاو راصبالاو عمسلا مكل لعجو . ائيش نوملعت ال مكتاهما نوطب نم مكجرخأ هللاو )9( ١
 . لختلا ةروس نم ال4 ةيآ « نوركشت

 هاب ١



 ىفلزلا مهل بجويو « ةبسنلا مهل ققحي ىذلا « ةدفقألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو

 : نيمسُف لع مهلعجو / نوركشت مكلعل 0( ىلاعت هلوقب كلذ ىلا راشملا ةبرقلاو

 بوذجمو دارم امهالكو . نيكلاسو نيبوذجب : تلق تعش ناو « نيديرمو نيدارم

 نوديرملاف"”0 بيني نم هيلا ىدبيو ءاشي نم هيلا ىبتجي هللا » : ىلاعت هللا لاق

 رايغألا ةيؤرب مهبر نع نوبوجحم  مهكولس لاح ىف ىلاعت هللا لا نوكلاسلا
 ملف « مهلع بيغ ىلاعت قحلاو ؛ مهيدل ةدوجومو « مهل ةرهاظ ناوكالاو « راثآلاو

 . ممقرت لاح ىف « هيلع اهب نولدتسي مهف « هوري

 فرعتو  مركألا ميركلا ههجوب ىلاعت قحلا مههجاو  نوبوذجملا نودارملاو ظ

ع رايغألا تبجحنا  هجولا اذه ىلع هوفرع املف « هب هوفرعف « مهلا
 ؛ اهوري ملف « مهن

 . مهيلدت لاح ىف اهيلع هب نولدتسي مهف

 نأ كلذو « امهنيب ام دعب ىأ « امهنيب ام ناتشو « نيقيرفلا لاح وه اذهف

ىذلا قتلا فرع  هريغ ىلع هب لدتسملا
 صقتلا وهو « هلهأل بجاولا دوجولا وه وه 

 راشملا هلصأ دوجو نم « ةيهدعلا راثآلا ىلا هب راشملا رمألا تبثأو « مدقلا فصوب

نركذ ام سكع ىلع « هيلع هريغب لدتسملاو « هدوجو ققحلل « رثؤملا ىلا هب
 هنأل « ها

 رهاللا لع ىفخلا رمألابو « دوجوملا ىلع مودعملابو 4 مولعملا ىلع لوهجناب لدتسا

 هئاظتحا مدعو « بابسألا عم هفوقوو ؛ باجحلا دوجول كلذو « لجلا
 لوصولاب

 ؟ لعب ىتمو ؟ ةرضاحلا ءايشألاب هيلع لدتسي ىتحس ( باغ ىتمف الاو . بارقالاو

 ةدوجوملا راثآلا وكت ىتح ؛ دقف وأ ؟ هيلا لصوت ىتلا ىه ةيبرقلا راثآلا ا

 دهشم لك هتدهشأ ىذلا تنأو ةداهش كيلع شيل ل تبيع

 نمل ال « قحلا بلطي نمل بصنت امنا ةلدألا نأ ملعاو : نئملا ©*فئاطل ىف لاق

لا جاتحي نأ نع دوهشلا حوضوب ىنغ دهاشلا نأل ؛ هدهشي
 ةفرعملا نوكتف « ليلد ى

 )١( ةيا نم ١١ ىروشلا ةروس نم ٠
 ) نئملا فئاطل نع القن دابع نبا لاق ىأ (؟ .



 . ةيرورض  اهتياهن ىلا  دوعت مث ؛ ةيبسك  اهيلإ لئاسولا ليصوت رابتعاب

 ىلوأ نوكملاف  ليلد ةماقا نع هحوضوب ىنغ وه ام تانئاكلا نم ناك اذاو

 ةلصوم تانئاكلا نوكت نأ  بجعلا بجعأ نمو : لاق مث « اهنم ليلدلا نع هءانغب

 ؟ هيلا لصوت ىتح «ء هعم دوجو اه له : ىرعش تيلف . هيلا
 ؟ هل ةرهظملا ىه نوكت ىتح ء.هل سيل ام حوضولا نم اه له وأ

 وه نكل « اهتاذ ثيح نم كلذ امل سيلف هيلا ةلصوم تانئاكلا تناك ناو

  ميكحلا نكلو « هتيهلا ريغ هيلا لصو امف « تلّصوف « لصوتلا ةبتر اهألو ىذلا

 . باجحلا نيع هتردق ذفنت ملو « اهدنع ففقو نم ىهو « بابسألا عضاو وه

 نم مهلعجو « هتبحمب مهصتخا امسق : نيمسق قلخلا مسق ىلاعتو هناحبس قحلا

 . باجحلا مهل فشكو « بابلا مهل حتفف « هتي الو لهأ

 ملو روشقلا رهاوظ عم اوفقوف , هتمكح لهأ نم مهلعجو « هتمدخ مهماقأ امسقو'

 . روهظلا هدش عم « رونلا نطاوب اودهشي

 ( قلخلا دوجو ىلع قحلابو « روتسلا دوجو ىلع رونلاب نولدتسي مهف : ةبحملا لهأ امأف

 ىلع قلخلابو , رونلا دوجو ىلع روتسلا روهظب نولدتسي مهف : هتمدخ لهأ امأو
 000 . قح ا دوجو

 ىتح باغ ىتمف الاو « هنم هبرق لاح ىف هنع هدعبلف هيلع لدتسي نم امأ

 ةيمهولا راثآلا نوكت ىتح دعب ىتمو « ديرولا لبح نم كيلا برقأ وه ذا هيلع لدتسي
 "”ريصي نولمعت امب هللاو « متنك اهيأ مكعم وهو » هيلإ لصوت ىتلا ىه

 ةروس نم هيآلاو 78 2178 . اال تاحفص مكحلا حرش ىف ممحلا ظاقيا ىف ( ةبيجع نبا و هلاق امم )١(

 . ؛ / ديدحلا

١ 



 : هللا ءاطع نبا لاق

 ْنَمَو « هبل نولِصأوْلا : : ؟)هييعس هتعس نم ةَعَّس وُذ قفنيل )

 : ( هيل نورئاسلا

 : دابع نبا لاق

 اوجرخش امل  ىلاعت هللا ىلا نولصاولاف : نيقيررفلا لاح ىلا ةحيلم ةراشإ هذه

 ؛ مهرظن ةفاسم تعستا « راصبعسالا لاكو ؛ ديحروتلا ءاضف ىلا رايغألا نجس نم

 . اوءاش فيك « مهملاوع ىف اوفرصتو « مهتعس نم ارقفنأن

 قيضم ىف نوسوبحم « موهفلاو مولعلا قازرأ ىف مهيلع رودقم  هيلا:نوكلاسلاو
 . قيضملا ردقملا مولعملا قزرلا نم هللا مهاتآ امم نوقفني « موسرلاو تالايخلا

 م

 ١ ش ب بقرعت

 رادقم ىلع اوقفتأف « فراعملاو مولعلا نم مهقازرأ مهيلع تعسو : نوفراعلا
 . مهلا لصو ام

 اذهو . مهدنع ام ردق ىلع اوقفنأف « مولعلا قازرأ مهلع تقيض : نوكلاسلاو
 هقزر هيلع ردق نمو « هتعس نم ةعس وذ قفنيل ) : ةميركلا ةيالل ىفوصلا ريسفتلا

 0( ارسي رسع دعب هللا لعجيس اهاتا ام الا اسفن هللا فلكي ال « هللا هاتا امم قفنيلف

 ١) ١( ىنغلا : ةعسلا .

 ١9 هيلع قيض : هيلع ردق (7؟ ,

 ( قالطلا ةروس نم 7 ةيآ ,

1١15 



 اهنأ وهو  ةميركلا ةيآلل  ىلصألا مكحلا عفري ال  ىفوصلا ريسفتلا اذه

 ىفنت ال  تاراشالا هذهو « تاراشا هل ىفوصلا ريسفتلاف « تاجورلا ةقفن ىف تلرن
 نمل هجو الف كلذ ىلعو « لوزنلا بابسأو ةغللا ىضتقم بسح ةميركلا هيآلا ريسفت

 نأ نود « ىنآرقلا ريبعتلا ةبوصخل نايب الا وه امف ؛ فوصلا ريسفتلا دافتنا نولواحي

 . "”ىعرش ىنعمل ليطعت هيف نوكي

 (دومحم ملحلا دبع ١ خيشلا هللاب فراعلا قيقحت ؛ قورز ١ خيشلا هللاب فراعلا حرش نم )١(



 نوتالثلاو ةيداحلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاف

 : ِةَهَجَآَوُمْلا راولأ ْمُهَل َنوُلِصَآوْلاَو , ِهُجَوَقلا راونأب هّبلِإ نولحاَرلا ىدتملا»

 هللا ٍلُق ) : ةئوذ ءىشل آل ؛ هلل ْمُهَنأل ؛ ْمُهَ زاولآلا ِءآلْؤمَو « راَولألِل نوُلَأْلاَ
21 
 كا َنوُبَعَْي مهضوخ ىف ْمُهْرَذ مث

 : دابغ نبا لاق

 ؛ تالماعمو تادابع نم ىلاعت' هللا ىلا مهنم ردص ام وه . هجوتلا راونأ

 فرعت نم مهل هللا نم ردص ام وه  ةهجاوملا راونأو « تادهاجمو تادباكمو

 لوصول ىف اهيلا مهتجاح دوجول « راونألا ديبع نولوألاف . ببحتو ,ددوتو برقتو

 مءىشل ال هلل مهف « مهبرب اهنع مهانغ دوجول مه راونألا نورخآلاو « مهدوصقم ىلا
 اذاف « نوكملا دهشت دهشت مل ام ناوكألا عم تنأ ) : هلوق دنع ىنعملا اذه قأيسو « هنود

 مهضوحخ ىف مهرذ مث هللا لق ) : ىلاعت هللا لاق ؛ « كعم ناوكألا تناك هتدهش

 .( نوبعلي

 هللا ىوس ام ةيؤرو « نيقيلا قح وه  رايغألا ةظحالم مدعب ديحوتلا دارفإ
 . نيقفانلاو نيبذاكلا تافص نم امهو « بعلو ضوخ

 . "”( نيضئاخللا عم ضوخن انكو ) : مهنع ارابخإ لجو رع هللا لاق

 . "0 نوبعلي كش ىف مه لب » : ىلاعت هللا لاق

 ا اا ممالب
 . رثدملا ةروس نم 4ه ةيآأ ع؟)

 , ناخدلا ةروس نم 4 ةبآ ( 7١
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 : 1 هه

 « اهب هريسل « اهيلا اًرقتفم , هجوتلا راونأب ىدتيي وهف  ربسلا ىف ماد ام ديرللا
 ءءىبث ىلا رقتفي ملف ء ةهجاوملا راونأ هل تلصح  ةدهاشملا ماقم ىلا لصو اذاف
 , هلود ءىشل ال ؛ هلل هنأل

 لهُأ قيرط ىلع تءاج « نوبعلي مهضوخ ىف مهرذ مث هللا لق » ةعركلا ةيآلاو
 . مهدصاقمل لالدتسالا هجو ىلع مهقئاقح.عمجت ىهف « ةراشالا

 . هاوس ءىش لك نع هب تيفتكا ىأ « هللا ىبسح : ريدقتلاف

 ةقيقح ال ءىش لكب نولغاشتي مهكرتأ ىأ ؛ نوبعلي مهضوخ ىف مهرذ ١ ىنعمو
 ثيح نم كلذك هلك دوجولاو , هل ةقيقح ال امب لغاشتلا وه بعللا نال ؟؛ هل

 (”ويقحتلا

 )١( دومحم ملحلا دبع '' خييشلا قبقحت “' قورز ”* خيشلا حرش نم '' .
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 نوتالتلاو ةيناثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا .لاق

 ىَلِإ كِف دست نم ريح  بوُيعْلا سس كيف َنطَب ام ىلإ ("7َكلْف رش 1

 .( بوُيغْلا َنِم ٠ َكْنَع ""بجخ اَم

 : دابغ نبا لاق

 ؛ اهبلطتيو ء هسفن بياعم نم هنع باغ ام ةفرعم ىلا فوشتي نأ ديرملا مكح

 فرصيو « هيلع صرحي نأ ىغبنيف « هنم ىلاعت قحلا قح وه كلذ ناف ؛ اهنع ثحببيو

 نم هلاوحأ ءاقنو' « تافآلا نم هلامعأ ءافص هل لصحيل ؛ هيلا هئانتعا كانع ابيف

 . رورشلا داوم هنطاب نم عطقنتو « رورغلاو لهجلا هنع ىفتنيو « تارودكلا

 ةضاير » هباتك ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلازغلا دماح وبأ خيشلا ركذ دقو

 . ديرملا هيف رظنيلف « هسفن بويع ناسنالا فرعتي هب ىذلا قيرطلا ىف الصف © سفنلا

 بويعلاب ريصب خيش ىدي نيب سلجي نأ اهدحأ : هجوأ ةعبرأ هلصاح لعج لقو

 . هيلع هب ريشي اميف هتاراشا عباتيو « هسفن ىف همكحيف : تافآلاو

 ىفخي ام ىلع هببنيل « هلامعأو هلاوحأ ىلع ابيقر هلعجي « قودص قيدص ةبحاصم ىناثلاو
 ظ . هلالخ ماذم نم هيلع

 ىلع كلذ نايرج نم دب ال ذإ « هئادعأ نم هبومع ةفرعم ديفتسي نأ ثلاثلاو

 )١ ( ةريصبلا نيعب كعللطت ىأ : كنفوشتو . هيلا علطتلاو « هب ماتهألا : ءىشلا ىلا فوشتلا .

 )١ ( مايرلاو بجعلاو دقتلاو ؛ ربكلاك ؛ بويعلا نم كيف ىفخام ىأ : بويعلا نم كيف نطب ام .

 ) ) 5ةينوكلا تاماركلاو « ةيهلالا رارسألاك كدع باغام ىأ : بويعلا نم كنع بجح ام .

 لفل



 اذإف « مهيواسم ىلع كلذب علطي ذا « سانلا ةطلاغم نم كلذ ديفتسي نأ عبارلاو

 كلذ ىف ةيرشبلا عابطلا نأل ؛ اهنم ءىش نع وه كعفني ال هنأ ملع  مهنم اهيلع علطا

 ذقتيح هسفن بلاطيف « هريغ ىف هاري امم مظعأ وه ام هسفن ىف هل رهظي دقو « ةبراقتم
 ليج اهلك هذهو : لاق مث ؛ هركذ ام صيخلت اذهف « اهنع هرنتلاو « اهنم رهطتلاب
 اغراف « نيدلا ىف احصان اقفشم « سفنلا بويعب اريصب ايكذ افراع اخيش دقف نم
 بيبطلا دجو نمف مهل احصان « هللا دابع بيذهتب الوغشم « هسفن بيذه# نم

 . هأ هددصب وه ىذلا كالا نم هيجنيو هضرم نم هصلخي وهف ؛ همزالبلف

 ظح هنإف « ربعلا فئاطلو « ردقلا ايافش نم هنع ةبوجحملا بويغلل هبلط امأو

 * القع اهب لغشي الو «اسفن اهنع بطيلف « ىلاعت قحلل هيف هيلع قح ال « هسفن
 بياعملا نم كلذ ناف « هيلع لوعي الو « هيلا نكسي ال اهم هل رهظ امو ءاسخ الو

 ةماركلل ابلاط نكت الو «ةماقتسالل ابلاط نك : اولاق اذطو « هتيدوبع ىف ةحداقلا
 قحب نوكت نألو « ةماقتسالاب كبلاطي كالومو « ةماركلا بلطتو كرحتن كسفن نإف

 .. كسفن ظحب نوكت نأ نم كب ىلوأ  كالوم

 بهو نع تايليئارسالا ىف ىورام  هانركذ ىذلا ىنعملا ف تاياكحلا نمو

 رطفي « هنس نيعبس ماص ليئارسا ىنب نم الجر نأ : هنع ىلاعت هللا ىضر هبنم نب

 ىلع نيطايشلا ىوقت فيك هيري نأ : ىلاعتو كرابت هللا لأسف « مايأ هتس ةنس لك ىف

 ىبنذو ىتئيطخ ىلع.تعلطأ ول : لاق « بجي ملو ؛ هيلع كلذ لاط املف ؟ سانلا

 « اكلم هيلا هللا لسوأف « هتبلط ىذلا رمألا اذه نم ىل اريخ ناكل  ىبر نيبو ىنيب

 ىذلا اذه كمالك .نا : كل لوقي وهو « كيلا ىنلسرأ ىلاععت هللا نإ : هل لاقف

 دونج اذاف « رظناف ,« كرصب هللا حتف دقو « كتدابع نم ىضمامم ىلا بحأ هب تملكت

 هلوح نيطايشلاو الا سانلا نم دحا سيل اذاو ؛« ضرألاب تطاحأ دق سيلبا

 ؟ اذه نم وجني نم بر ىأ : لاقف « بابذلاك

 . نيللا ع رولا : لاق

 ىدل اهدوجوب طبتغم الو « ليصحتلا هبولطم ريغ تاماركلا نأ نايب ىقأيسو 3

 .( هصيلخت لمك هصيصخت تبث نم لك سيل » : هلوق دنع ليبن ملاع لك

 اه



 « بجعلاو ربكلاو دسحلاك , بويعلا نم كيف ىف ام ىلإ ناسنإلا اهيأ كعلطت

 رارسألا نم كنع بجح ام ىلا كعلطت نم لضفأ  اهنم صلختلل كيعسو . ءايرلاو
 - ىلا كعلطت نأل ؛ ةيملالا رارسألاو ءردقلا هب قأي امو « دابعلا رارمأ : لم

 دقو « لوضف وه امثإف  بويغلا ىلا كعلطت امأ « كبلق ةايح ىف ببس  كبويع

 ىلوأ  اهنم رهطتلا ىف كيعسو « كبويع نع كفحبف « كسفن كاله ىف ابيس نوكي

 ظ . بويغلا نم كنع بجح ام ىلإ كعلطت نم
 ك1 م جس م ل وي سس 5 0 اج جم دس حبب جسح بد صاع هبال نعال زمور بحس دعم بسد بيس يس يجود



 نوثالثلاو ةثلاثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ةَبجح وأ ذإ ؛ هيلإ ٍرظنلا نع لأ ُبوُجحَمْلا اَمِْإَو . بوُجخمب سبل قَحْلا
 ُلَكَو ءٌرِصاَح ِهِدوُجْول َناَكَل  ُرْئاَس ُهَل َناَك ُوَلَو « ُهّبَجَح ام ُةرْكَسَل  ٌءىَش

 . « ( ِهِداَع َقَْف ُرِماَقْلا َوُهَو ) ٌرِهاف ُهَل َرْهَف  ٍءىشِل رصاخ

 : دابع نبا لاق

 وهو « انه هركذ امب كلذ ىلع فلؤلا لدتساو « لاح ىلاعت قحلا ىلع باجحلا

 مدع وه ذإ « هتاذ ثيح نم « بجاو دبعلا ىلع باجحلاو « هيف لاكشإ ال 2 نسب

 نمع باجحلا اذه عفر ىلاعت هللا دارأ ناف « دوجولاو مدعلا نيب ةبسن الو , مدقت اك

 ( ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل نم ىأر « ءاش ىتم « ءاش فيك « ءاش

 ظ ٠ . هداقتعا بجي امم اذهو

 نم نأل ؛ ءىش هبجحي الف « باجحلا هقح ىف لاحم  ىلاعتو هناحبس  قحلا

 وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه ١ : ىلاعت لاق « رهاظلا - ىنسحلا هئامسأ

 . هقح ىف هتلاحتس ال باجحلاب فصتي الف ( ''ملع ءىش لكب .

 هبجح ام هرتسل ءىش هبجح ول ذا » : هلوقب كلذ ىلع هللا ءاطع نبا لدتسا دقو

 رهاق هل وهف « ءىشل رصاح لكو  رصاح هدوجول ناكل  رتاس هل ناك ولو

 : ميركلا نارقلا ى هلوقل « ىلاعت هقح ىف كلذ حصي الود

 0( هدابع قوف رهاقلا وهو )

 , ماعلألا ةروس نم 5١ ةيا نم ( ؟) .ديدحلا ةروس نه 8 ةيآ ع9

 لدن



 نوثالثلاو ةهبارلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 مادي توكل ؛ كيِدوُبُعِ . ضفاتم فيصَر 9 نع كيِرسَب فاّصْوُأ ْنِم جرحا »
 )3ث ًاييرَق هت رض ْنِمَو « ًابيجُه ُلَحْلا

 : دابع نبا لاق

 دبعلا رهاظب قلعتي ام امهدحأ : ناعون نيدلا رمأب ةقلعتملا ةيرشبلا فاصوأ

 . دوقعلا ىهو « هبلقو هنطابب قلعتي ام ىاثلاو . لامعألا ىهو هحراوجو
 ءرمألا قفاو ام امهدحأ : نيمسق مسقنيف هحراوجو هرهاظب قلعتي ام امأف

 . ةيصعم ىمسيو « هفلاخ ام ىناثلاو « ةعاط ىمسيو

 قفاو ام : امههدحأ : نيمسق ىلا اضيأ مسقنيف  هبلقو هنطابب قلعتي ام امأو

 . الهجو اقافن ىمسيو . اهفلاخخ ام : ىناثلاو . املعوانامبا ىمسيو « ةقيقحلا

 قلعتي اميف رظنلاو . اهقفت حالطصالا ىف ىمسي  دبعلا رهاظب قلعتي اميف رظنلاو

 . افوصت حالطصالا ىف ىمسي  هنطابب

 وه بلقلا نأل ؛ ةرورضلاب هنطابل مب هرهاظو . دبعلا ةيلك امه نارمألا ناذهف

 ىبنيو « هب رمأي اميف كلملا ةعاط ةيعرلا نأش نمو « هتيعرو هدونج حراوجلاو « كلملا

 ةغضم دسملا ىف نإ ) : لاق ثيح « هيلي هللا لوسر ىنعملا اذه ىلع هبن دقو « هنع

 . ©« بلقلا ىهو الأ ؛ هلك دسجلا دسف ثدسف اذإو ؛ هلك دسجلا حاص ثتحلص اذإ

 اهقيقد . : اهلك ةمومذملا تافصلا نع هتراهطب نوكي امنإ بلقلا حالصو

 لامعأ يىهو ( ةرهاظ : ناعون ىهو « ةيدوبعلا صول ضتقانت ىبلا قاليخألا ىه : ةيرشبلا فاصوأ ( )١

 . ةيصعم امإو « ةعاط امإ نيعونلا نم لكو , بلقلا لامعأ ىهو « ةنطابو ؛ حراوجلا
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 اهيلا راشأ ىتلا ةيرشبلا فاصوأ نم ةيدوبعلل ةضقانملا تافصلا ىه هذهو . اهليلجو

 ىهو « قوسفلاو قافنلا ةمسب اهبحاص مست ىتلا ىهو . ىلاعت هللا همحر فلؤملا
 ( لاملاو هاجلا بحو دسحلاو دقحلاو ةعمسلاو ءايرلاو بجعلاو ربكلا لثم : ةريثك

 , ءاينغُألل للذتلاو « ءاضغبلاو ةوادعلا نم ةثيبخ عورف لوصألا هذه نع عرفتيو

 بولق نم ةلزنملا طوقس فوحخو « قزرلا ءىجمب ةقثلا كرتو « ءارقفلا راقحتساو

 ةاهابملاو ؛ شغلاو لغلاو « رطبلاو رشألاو لمألا لوطو لخبلاو حشلاو « قلخلا
 « شيطلاو ءافجلاو ةلفغلاو « ةظلغلاو ةظاظفلاو « ةوسقلاو ةنهادملاو « عنصتلاو
 كرتو «ءايحلا ةلقو « ةمحرلا ةلقو . ردصلا قيضو ةيمحلاو ؛ ةدحلاو ةلجعلاو

 باهذو « لذلا امل اذا سفنلل راصتنالاو ؛ ولعلا بلطو « ةسايرلا بحو « ةعابقلا

 قالخألاو « ةميمذلا توعنلا نم كلذ ريغ ىلا « هلوق هيلع در اذا سفنلا كلم

 مظعتو « اهنع اضرلاو سفنلا ةيؤر وه امنا اهعيباني رصنعو « اهعورف لصأو
 0 . اهرمأ عيفرتو اهردق

 علخخ اهبو « ىصع نم ىصعو « قفان نم قفانو « رفك نم رفك..رومالا هذهبف

 همحر فلؤملا هلوقي اهسح . علم نم لجو زع هبرل  ةيدوبعلا ةقبر هقنع نم
 عاونأ نم اهيكزيو اهرهطي اميف رظبلا وه اما ىفوصلا نأشو : اذه رثأب ىلاعت لا

 . مهبتك ىف كلذ قرط اونيب دقو « تادهاجماو تاضايرلا

 "!لدبي ,ىتح « الدب ديرملا نوكي الف : هنع هللا ىضر بلاط وبأ خيشلا لاق

 , نينمؤملا فاصواب .نيطايشلا قالخأو « ةيدوبعلا تافص ةيبوبرلا تافص ىلناعمب

 « ابرقم الدب نوكي اهدنعف « مولعلاو راكذألا نم نييئاحورلا فاصوأب مئاببلا عئابطو

 . اهلع طلسيو « هل رخست  اهكلمبف , هسفن كلمي نأب اذه ىلا قيرطلاو : لاق

 ناف ؛ اهل عسوت الو « ابيلع قيضو « اهكلمت الف  كسفن كلمت نأ تدرأ ناف
 الف اهب رفظلا تدرأ اذاو « كيلع تعستا  اهيلع قيضت مل ناو « كتكلم اهتكلم

 . كب تقلطنا اهكسمت مل ناف , اهمئالم داتعم نع اهسبحاو « اهاو اهضرعت

 اههدحأ , نافرط هدعب ءىبي  هانعم ىف امو ( لدبي ) لعفلا هيف مدختسي ىذلا ريبعتلا اذه نأ فورعملا )١(
 ريغ . امئاد نآرقلا ريبعت ءاج قسنلا اذه ىلعو . ذوخأملا وه رخآلاو « كورتملا وهو « ءابلا هيلع لخخدت
 مدع مغر « بوغرلا وعلا لع ليخدم يف هابل « اذه فالخ ىلع انه ىلا بلاط لل ريت نأ
 . كلذ كردتل ( لدبي ) لعفلل ةيلاتلا ج جاوزألا لمأتو « فارطألا بيترت ىف نزاوتلا
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 ,اهداوم سبحو « اهبابسأ عطقب اهفعضأف  اهبلع ىوقت نأ تدرأ ناو

 , هأ كتعرصف كيلع تيوق الاو

 هورمأ ىتلا فئاظولا مرتلاو « هل هومسر ىذلا هجولا ىلع ديرملا كلذب ماق اذاف

 دابعلا نيب هنيزت ىتلا تافصلا نساحمب تفصناو « هسفن تكرتو « هبلق رهط ل اهب

 نم : ةديمح راثا هيلع ذنئيح رهظيف  دارملا ةياغ  هبر برق نم # اهب لائيو
 هل ةبيحلاو هدودحل ظفحلاو « هرمأل مظعتلاو « هيدي نيب عوشخلاو : هلل عضاوتلا

 ةيؤرو « هئاضقب اضرلاو « هتيدوبع ىف صالخالاو « ةتيبوبرل للذتلاو , هنم فوخلاو
 نيللاو ةمحرلاو ةفأرلاب : هقلخ نيب اميف فصتيو « هئاطعاو هعنم ىف « هيلع هل ةنملا

 , ةقثلاو ةنامألاو « ةهارتلاو ةنايصلاو « لاتحالاو ملحلاو , ردصلا ةعسو قفرلاو

 , ةحيصنلاو ةشاشبلاو « ءايحلاو دوجلاو , ءاخسلاو راقولاو « ىنأتلاو فطعلاو

 ( ةداعسلا ةياغ دبعلا اهب لاني ىتلا نامبالا قالخأ نم كلذ ريغ ىلا ردصلا ةمالسو

 . ةدايرلاو ىنسحلاو

 مهنع ىلاعت هللا ىضر ةيفوصلا ةمئأ امهنع ربعي ناذللا امه ناينعملا ناذهو : تلق

 . ةدومحملا تافصلاب لحتلاو « ةمومذملا تافصلا نع ىلختلا ىأ . ىلختلاو ىحتلاب

 هنع نوربعي ىذلا كولسلا ةقيقح امهو . ةيلحتلاو ةيكرتلاب  اضيأ امبنع نوربعيو

 ققحت ام  سوشنلا نيدايم الول : هلوق دنع كلذ ةيفيك ىلا ةراشالا قاتسو . اضيأ
 ظ 0 . نيرئاسلا ريس

 هتيدوبع ,تققحت  رقتسم لضفأ ىلا هنم بلقلاو « رفسلا اذه ديرملل حص اذاف

 هبر نم برقلا ىف ىقتراو « هاوس هقرتسي ملو « هريغ هكلمب ملف لجو زع هبرل
 همحر فلؤملا لاق 5 ذئنيح نوكيف « هاوثمو هلزنم كانه نوكيف « لحم فرشأ ىلإ
 , ىدبعاي : هل لوقيف « دبعلا مساب هيدانم كاذ ذا هنأل « ًابيجم قحلا ءادنل :١ ىلاعت هللا

 ىف اقداص نوكيف « براي كيبل : هل لوقيف « برلا مساب هالوم ذهتيح بيجيف
 هسفن نع هدعب دوجول « اهيرق هترضح نم اضيأ نوكيو « هتبسن ىف اققحتم « هتباجا

 . اهنم رارفلاو ؛ اهنع روفنلا اهنأش نم ىتلا

 : ةيبوبرلا ةرضح نم برقلا ةبترم زاحو « ةيدوبعلا ماقم ىلاعت قحلا هماقا اذاف
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 رهاظلا ىف ايلحتم « رايخألا لامعأ هيلع رسيم « رازوألا ماحتقا نم اظوظحم ناك

 : لجو زع هللا لاق . ىلعألا الملاب هبشتلا ةليضفب ايظتحم ؛ حلا فرشأب نطابلاو
 رابتلاو لبللا نوحبسي . نورسحتسي الو هثدابع نع نوربكتسي ال هدنع نمو و

 هتدابع نع نوربكتسي ال كبر دنع نيذلا نا » : ىلاعت هللا لاق دقو '”( نورتفي ال

 مهرمأ ام هللا نوصعي الو : لئاق نم رع لاقو "6 نودجسي هلو هنوحبسيو

 نم كلذكو « ةيصوصخلا هذه مهتلانأ ةيدوبعلا ةبترمف "' نورمؤي اه نولعفيو

 نوظوفحم ءالؤه نأ الا , ةيفوصلا ةوفصلا نم مهتافص نساحم ىف مهب هبشت

 امهنيب قرفلاو « ةمصعلاو ظفخلا نيب قرفلا نم هيلع اوحلططصا ام ىلع نوموصعم ال

 بنذب ملي ال موصعملا نإ : هنع ىلاغت هللا ىضر ىريشقلا مسافقلا وبأ مامالا هلاق ام وه
 نوكيال نكلو ؛ تالز ةردنلا ىف هل نوكت دقو تامه هنم لصحت دق ظوفحملاو « ةتبلا

 هدابع ىلاعت هللا فصو دقو « بيرق نم هللا ىلا نوبوتي نيذلا كفلوأ . رارصإ هل

 « ةميظع ةليلج تافصب « ةميرك تايا ىف صيحفلاو ريهطتلا ىلوأ « صيصخشلا ىوذ

 ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعو » ىلاعت لاقف ؛ ةميسج تاريمش كلذ ىلع مهل دعأو

 تنسح اهيف نيدلاخ » : هلوق ىلا ( امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخن اذاو انوه ضرألا

 ظ (!)( اماقمو ًاراتسم

 تاراشالا بابرأ اهنم هطبنتسا امو « ريسفتلا لهأ اهيف هلاق اميف رظنلا كيلعو

 مهظوظح وقرتسمو « ةيناوهشلا مهسوفن ديبع مهف ءالّؤه ادع نم امأو . ريكذتلاو

 06“ هاوه هملا لختا نم تيأرأ ”* : ىلاعت هللا لاق « ةيويندلا

 '' مهردلا دبع سعتو « رانيدلا دبع سعت ”” : هنع ىور اميف هلع ىبنلا لاقو

 ثيدحلا

 . ءايبنألا ةروس نم ٠٠١ ةيآو ل9 ةيا نه عد

 , فارعألا ةروس نم 7 ةياعكر
 , ميرحتلا ةروس نم ١ ةيآ نم (؟)

 , ناقرفلا ةروس نم ا/5 ىلا 5 نم تايآلا (4

 ناقرفلا ةروس نم 4 ةيآ نم عه )



 ىف نمد لك نإ ”” :لجو زع هلوقب نيينعملا ؟”ددعلا ديبع نم مه ءالؤهو
 هيتا مهلكو . ادع مهدعو مهاصحأ دقل , ادبع نمحرلا ىآ الا ضرألاو تاوامسلا

 نمل الا كولملا كلم ةرضح. ىلا كولسلا اذه ًايهتي ال هنأ ملعأو . "”ادرف ةمايقلا موي

 كلذ فرع نمو . تافصلا ماذم نم هيلع تبكرامو « هسفن ةفرعم ىلا هللا هقفو

 ىف عقو الاو « اهنم هرذح اذخآ «اهب هنظ ائيسم « ال امهتم لاري ال # هسفن نم
 اذه ىلع ىلاعت هللا همحر فلؤملا هب دقو . رعشي ال ثيح نم « بونذلاو ىصاعملا

 : هلوقب

 : نامسق ةيدوبعلاو ؛ ادع مهدعو مهاصحأ دقل ” ىلاعت هلوق ىف نولخدي نم ددعلا ةيدوبعب دصقي ( ١ ) ش

 ضرألاو تاومسلا ىف نم لك نا ”” : للاعت هلوق ىف ؟ « تاقولخلا لكل ةماع ىهو « رهقو كلم ةيدوبع
 برقتو « ةيدوبعلا ىف صالخالاب ققحتت ىهو « العو لج هبابحأب ةصاخ ةيدوبعو '' ادبع نمحرلا ىف الا

 , ىلاعت هترضح نم اهبحاص
 , ميرع ةروس نم 950 (94 ؛ 3 تايآلا (؟)
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 نوثالثلاو ةسماخلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 2 , "سفن ِنَغ اًضْوْلا "قوه "قلع 13 ةَيِعْعَم 00 5 لص
 تك م مث َنأْلَو مع النو نب اضرلا مَ لع فو و "لطفي ٠ '*عاط ٌُش

 ىض 05

 "لاجل لوجج أو 0 هِسفَ ع ل 3 2 اف "هيأت

 . “ هسْفل ْنَع ىَص 7 ريآل

 : مايع نبا لاق

 , لصأ اهنع اضرلا مدعو ع ةمومملا تافصلا عيمج لصأ سفنلا نع اضرلا

 )١( هلع ىمنو «هب هللا رمأ امل ةفلاخم : ةيصعم .

 ) برلا ةرضح نع بلقلا ةلفغ دارملا : ةلفغ ( ؟ .

 )  ) 8هللا نع لغشي امب قلعت : ةوهش .
 )  ) 4اهبويع ةيلطغت بجري سفنلا نع اضرلا نأل : سفنلا نع اضرلا .

 ) ىبنلاو رمألل ةقئاوم ؛ ةعاط ع( ه ,

 ) )1برلا ةرضح ىف لود ؛ ةظقي .
 )  ) 7تااوهشلا نع ةمهلا ولع : ةنع ,

 )  ) 8ىضري ال الهاج بحصت نألو . اهلاح نسحتسب مل  هسفن نع ضري 1 نم نأل : اهنع كنه اضرلا مدع

 هسنن نع ىضري اماع بحصت نأ نم رين هسفن نع ,

 ) ) 5اهصقن دقتعيو « املع طخسي ىأ : هسفن نع ىضري ال .

 اينأل ؛ « ضحم رش  هسفن نع ىضري نم ةبحص نأ ىأ : هسفن نع يضرب اماع بحصت نأ نم ريخ

 هبحصي نميف رثؤت .
 ') ٠١( هبر نع هل اباجح راص هاضر نأل ؛ هسفن نع ىضري ملاعل ملع ىأف .

 ) )1١ابنم صلختو اببويع نع ثحب هسفن نع هاضر مدعب هنإ ذإ : هسفن نع ىضري ال لهاط لهج ىأو .
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 نأل كلذو ؛ بولقلا بابرأو « نيفراعلا عيمج اذه ىلع قفتا دقو ةدومحملا تافصلا

 : ليق ؟ ؛ انسح اهحيبق ٌريصيو « اهيواسمو اهبويع ةيطغت بجوي سفنلا نع اضرلا

 ٍ © ةَليلَك بيع لك نع اضرلا نيعو ””
 بلطتيو « هسفن مهتي كاذ ذإ دبعلا نأل ؛ اذه سكع ىلع سفنلا "رع اضرلا مدعو

 : ريخألا رطشلا ىف ليق اك « دايقنالاو ةعاطلا نم رهظي امب رتغي الو « اهبويع

 ؛“' ايواسملا ىدبت طخسلا نيع نأ اي ”*

 « هسفن لاح نسحتسا نمو « اهيلا نكسو «اهاح نسحتسا هسفن نع ىضر نمف
 ةاعارملاو دقفتلا نع هبلق فرصني ةلفغلابو « ةلفغلا هيلع تلوتسا  اهيلا نكسو

 ريكذتلاو هبقارملا نم هدنع سيلو « دبعلا ىلع ةوهشلا ىعاود ذئتيح روثتف ؛ هرطاوخل

 . كلذ ببسب « هل ةبلاغ ةوهشلا ريصتف « اهرهقيو « هب اهعفدي ام

 نع هاضر هلك كلذ لصأو « ةلام ال ىصاعملا ىف عقو  هتوهش هتبلغ نمو

 . اهلا نكسي ملو « اهلاح نسحتسي مل  هسفن نع ضري مل نمو « هسفن

 ظقيتلابو « ضراوعلاو قراوطلل اهبتنم اظقيتم ناك فصولا اذهب ناك نمو

 « ةوهشلا نارين دمخت كلذ دنعو « اهتاعارمو هرطاوخ دقفت نم نككمتي  هبنتلاو

 راص اذاف « ةفعلا هفصب ذكيح دبعلا فصتيف « ةوق الو ةبلغ هيلع ال نوكي الف

 وه اذهو « هب هرمأ ام عيمج ىلع اظفاحن « هنع هللا هان ام لكل ابنتجم ناك  افيفع

 . هسفن نع هاضر مدع هلك اذه لصأو ؛ لجو زع هلل ةعاطلا ىنعم

 اضرلا مدع كلذ نم مزليو « هسفنب ةفرعملا نم دبعلا لع بجوأ ءىش ال نذإف

 , . هماقم ولعيو « هلاح هل حلصي  هسفن ةفرعم ىف دبعلا ققحت ردقبو « اهنع

  مهسوفنل مهبيعل ةنمضتملا تاملكلا نم رايخألا ةمئألاو « رابكلا نع درو دقو

 . ىصحي نأ نم رثكأ اهنع مهاضر مدعو ءاحل مبنم ةمبعلاو

 , تاقوألا ماود ىلع هسفن مهتي مل نم : هنع ىلاعت هللا ىضر صفح وبأ لاق اذلو

 ناك  همايأ رئاس ىف اههوركم ىلإ اهرجي ملو « لاوحألا عيمج ىف اهفلاخب ملو

 . اهكلهأ دقف  اهنم ءىش ناسحتساب اهلا رظن نمو « ارورغم
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 ءئربأ امو ١ : لوقي ميركلا نب ميركلاو هسفن نع اضرلا لقاعل حصي فيكو

 27( ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ ىسفن

 ىف ىداقتعا « ةنس نيعبرأ ذنم : هبع ىلاعت هللا ىضر صفح وبأ اضيأ لاقو

 . كلذ ىلع لدت ىلامعأو « طخسلا رظن ىلإ رظني هللا نأ ىسفن
 كل اهتعاط تماد ناو « كسفن ىلا نكست ال : هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا لافو

 نع تيضر ام : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلارادلا ناميلس وبأ لاقو . كبر ةعاط ىف

 ىلإ : لاق هنأ : هنع ىلاعت هللا ىضر ىطقسلا كرس نع ىكحيو , نيع ةفرط ىسفن

 هفاخأ امل « ٌدوسا دق نوكي نأ ةفاخم « ةرم اذكو اذك مويلا ف ىهجو ىلا رظنأل

 . ةبوقعلا نم
  مهدحأ فصن ثام ول سان سائلا نم : هنع ىلاعت هللا ىضر اضيأ لاقو

 ةرداصلا .تارابعلا نم اذه ريغ ىلا ؛ مهنم الا ىببسحأ الو « رخآلا فصنلا رجزنا ام

 . ىنعملا اذه ىف  مهنع هللا ىضر  خياشملا نم

 ريغص اءزج : هنع ىلاعت هللا ىضر  ىملسلا نمحرلا دبع وبأ خيشلا فلأ دقو

 . ديرملا هيف رظنيلف « اهتاوادم ةيفيكو . سفنلا بويع ىف دئاوفلا مظع « مرجلا

 ل حئاصنلا هامس اباتك  ىبساحما ثراحلا هللا دبع وبأ مامألا هلبق فلأ كلذكو

 هيف هبلو « ةيفاش ةلمج  اهرورشو اهرورغو اهعدخو « سفنلا بياعم نم هيف عمج
 نم « مهيلع ىلاعت هللا ناوضر « حلاصلا انفلس هيلع ناك امث « ةيفاع ةسراد ننس ىلع
 ىلع ةظفاحاو « مهسفنأو مهلاوحأو مهلامعأ هب حلصت اميف رظنلاو « دقفتلاو شيتفتلا

 . بونذلا تارقحم نم رذحلا ىف ةغلابلاو « بولقلاو رارسألا ريهطت
 دمتعاو « هباتك ىف الصف هنم . هحور هللا سدق  ىلازغلا دماح وبأ مامالا لقن دقو

 لهاجلل نابف « هلهأ وه امب هفلؤم ىلع ىنثا نأ دعب ؛ هباطخ ٌصنو ؛ هظفلب ًةركذ هيف
 ملع ىف ةمألا ربح ىلاعت هللا همحر ىبساحملاو : هقح ىف لاقف ء هلضفو هملع هب

 هيلع فسويل ال ؛ زيزعلا ةأرمال لوقلا اذه لعمي ميركلا صنلا قايسو « فسوي ةروس نم ها ةيآ نم ١9
 (مجارلا) . مالسلا
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 رارغإو « لامعألا تافآو « سفنلا بويع نع نيثحابلا عيمج ىلع قبسلا هلو « ةلماعملا

 . هركذ مث ءههجو ىلع ىكحي نأب ريدج همالكو تادابعلا

 جاحلا ىديس « ةداهزو اعرو هناوأ ةبخنو « ةدابعو املع منامز دحوأ ناك دقو ظ

 ةعلاطم ىلع ضيرحتلا نم رثكي  هناوضرو هيلع ىلاعت هللا ةمر رشاع نب سابعلا وبأ

 : لوقي موي تاذ هتعمس ىنظأو « باوصو قح نم هنمضت امب لمعلاو ؛ باتكلا كلذ

 صرحتيلو ادرو هتعلاطم ديرملا ذختيلف « هانعم اذه امالك وأ « لو الإ هيف امب لمعي ال

 هالومل حصنيل ؛ ادشرو اقيفوت هنم الئاسو « ىلاعت هللاب ائيعتسم . هئنمضت امب لمعلا ىلع

 ""'هاريجَم لعجيلو « هنطاوم ىف قدصلا مدق ىلع مايقلاو « هنطاب حالصإ ةاعارم ىف

 هناميإ راونأ ىوقتت كلذبف ؛ فرعتلاو فلأتلاب . هلهأ ةالاومو ؛ فوصتلا بتك ةعلاطم

 ضرف الإ كلذ ىلع ُمّدقُي الو « هنيد فئاظوب هلمع ىف ةّرْهلا هنع ىفنتو « هنيقيو
 ربغي ملعب هسفن لغشي الو « نيدلاو بعتلا ةدباكم نم هسفن هب مجتسي امو « نيعلا

 . هدوهعو هقيئاوم ثاكتنا هل بجويو « هدوصقم هجو ىلع

 ” كلذ مهبسكأ ىتح « لوقلا ننس نع هب اوداحو « مويلا هيلع سائلا بكأ امو
 مهقعأو « ءاقشلاو كالهلا ىلا مهب راص ام  تافآلا ماظعو « تافصلا لئاذر نم

 نودصاق مهنأ  مهاوعد ىف بذكلاب مهيلع لجسو « ءاقللا موي ىلا مهبولق ىف اقافن

 : دشنأو « مهايأو كاياف . مهالوم اضر مهملعي

 ىدانثت نمل ةايحال نكلو ايح تيدان ول تعمسأ دقل

 كل ريحت  هسفن نع ىضري ال « الهاج بحصت ْنُأَلَو : فلؤملا لاق كلذلو

 ىأو ؟ هّسفن نع ىضري ملاعل ملع ىأف « هسفن نع ىضري « املاع بحصت نأ نم

 ؟ هسفن نع ىضري ال « لهاجل لهج
 مالكلا أي اهسح « ابيف ناصقنلا مدعو « لاحلا ىف ةدايزلا ىه امثا ةبحصلا ةدئاف

 ظ : هلوق دنع « هيلع

 نم ةبحصف « هلاقم هللا ىلع كّلدي الو « هلاح َكُتْضهْنُي ال نم بحصت الو

 عفان ريغ هملع نأل « اهيف ةدئاف الو « ضحم رش  املاع ناك ناو هسفن نع ىضري
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 هتاف ذا  هنأكو « ررضلا ةياغ راص  هسفن نع هاضر بجوأ ىذلا هلهجو « هل
 نم ةبحصو « هدنع ملع ال  هسفن نع ىضري ال ىتح « هبيع هيري ىذلا ملعلا اذه

 هلهج ثأل « ةدئافلا لك هيفو « ضحم ريخ الهاج ناك ناو « هسفن نع, ىضري ال
 هنأكو ( عفنلا ةياغ عفان هسفن نع هاضر مدع هل بجوأ ىذلا هملعو « راض ريغ

 . هدنع لهج ال  ملعلا اذه هل لصح ذا



 نوثالتلاو ةنماثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ىف د مدعم 2 3-5 سي سا 25 5 هن ا 5-5

 ظ . 2( "لاَمالا ُهاطختت ال  ميركلاف « هريغ ىلإ "كنه هن , '"0َدَعَتلال

 : دابع نبا لاق

 ةقيقحلا ىلع ميرك الو « ميركلا ريغ ىلا اهجئاوح عفر نم فنات ةيلعلا ةمحلا

 ىلا كجوحي ال ىذلا ميركلا : هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا لاق . ىلاعت هللا ىوس

 . ةلأسم

 . ىطعأ نم ىلابي ال ىذلا ميركلا : هنع' ىلاعت هللا ىضر ىبساحملا ثراحلا لاقو

 . نيلمؤملا ءاجر بيخي ال ىذلا ميركلا : ليقو

 , امنع ردق اذا ىذلا ميركلا : ليق ام  ميركلا فصو ىنعم ىف تارابعلا عمجأو

 نمل الو « ىطعأ 5 ىلابي الو « اجرلا ىبتنم لع داز ىطعأ اذاو « ىفو دعو اذاو

 « ىصقتسا امو بتاع افج اذاو « ىضري ال  هريغ ىلا ةجاح تعفر ناو ؛ ىطعأ

 , ءاعفشلاو لئاسولا نع هينغيو ؛ ًأجتلاو هب ذال نم عيضي الو

 ْنْذِإ ىغبنيف  ىلاعت هللا ىوس دحأ اهقحتسي ال تافصلا هذه تناك اذاف

 : مهضعب لاق ا” « هريغ ىلا نيلم وما لاما هاطختت الأ

 زواجتت ال ىأ : دعتتال )١(

 .هب هجوتت ىذلا اهدصق ؛ كتمه ةين( ؟)١

 . نودصاقلا هدصقي ام : لامآلا . دصاقملا بلط ىف ةثعبنملا ةوقلا : ةمحلا

 , هريغ ىلا هزواجعت ال : لامآلا هاطختت ال ( 8 )

١/8 



 (2ادفر اح "ىلا نأ ةّدرفأو هبر هللا . دحَو نم لىللع مارح

 'فادجو اهب ايحأو ”دْجَو اهب ُثومأ ةفقو قللا عم ىب فق ىبحاص ايو
 ىدهي الو عاب ال كلم كلملا اذف اهدهجس ٌدْهجت ضرالا كولمل لقو

 2-لا

 . لأسي : ىدنحي ع١

 , ءاطع ىأ : ادفر ع5

 , كرحلا : دججولا 99

 . ةعسلو راسيلا : دججَولا ( 4 )
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 نوثالثلاو ةهساتلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 َنوْكَي ْنأ ٌعيِطَتْسَي فِيَكَف  ديبفت نع ٌةجاح َعَفْرَي ْنَأ ٌعيِطَتْسَي ال ْنَم ؟ ًاعِضاَو ُهَل 70غ "« 9و 5007 0 ؟يه ع عر 100 / 0 ا هيا # 700 أوه نك آم ريغ عفْزَي قيكل . كإلع اَهدروُم وه ٌةجاَع هيَغ ىلإ نعفزت أل ١

 ظ ؟ ًاعِفاَر ِهِرْيَغ ْنَع اَهَ

 : دابع نبا لاق

 اه عفار ال هنأ ملعاف « ةلزان كب لرتأ وأ « ةجاح كيلع ىلاعت هللا دروأ اذإ

 نأ ىف هديحوت توبثل ؛ اعضاو هل وه ناك ام هريغ عفري نأ .ليحتسي ذإ « هاوس

 هعفري نأ اضيأ ليحتسيو « دحأ هبلاغي ال « هرمأ ىلع بلاغ وه ذإو « هاوس لعاف ال

 . هفعضو هرجع توبثل « هب تلزن ول « هسفن نع اهعفري نأ عيطتسي ال نم  كنع
 . كلثم جاتحم وه نمب كتجاح ىف كقلعت لاحم نمو

 مودي الو « مودي ال امم رورغ ىف وهف هللا ريغ ىلع دمتعا نم : مهضعب لاق
 ؛ نامئاد هلضفو هؤاطعو « لازي الو لزي مل ىذلا ميدقلا مادلا وهو « هاوس ءىش

 ناوأو « نيحو سفن لك ىف ؛ ءاطعلاو لضفلا هنم كيلع مودي نم ىلع الا دمتعت الف
 . نامزو

 : قيرطلا ىف هبنم نب بهو تيقل : هنع ىلاعت هللا ىضر ىناسارخلا ءاطع لاق

 ىلاعت هللا ىحوأ » : لاق . رجوأو « ىماقم ىف كنع هظفحأ ائيدح ىنثدح تلقف
 ٌلبع ىل ريصلتسي ال ىلالجو ىلرعو امأ : دواد اي : مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلا

 ؛ نييف نمو عبسلا ثاوامسلا هديكتف  هتين نم كلذ ُّمَلْعَأ « ىقلخ نود ىدابع نم
 ىلالجو قزعو امأ . اجرخمو اجرف نبنم هل تلعج الا  نبيف نمو عبسلا نوضرألاو

 لد



 ل هنم كلذ ملعأ  ىنود قولخمب ىدابع نم دبع مصعتسي ال  ىتمظعو

 ( هتحن نم ضرالا "تخسأو « هنود نم عبسلا تاوامسلا بايسأ تعطق الا

 | . ( كله داو ىأ ىف ىلابأ الو

 ىلا ناكو « نوراه نب ديزي سلجم ىف تنك : نادمح نب نيسحلا نب دمحم لاق

 وبأ : لاق ؟ كتينك ام : تلقف « ديعس : لاقف ؟ كمسا ام : هل تلق « لجر ىبناج

 ال لموت نمو : تلقف « ىتقفن ُتَدفَت : لاقف « هربخو هتصق.نع هتلأسف « نافع

 كبلط ٌْحَجْنُي الو « كتجاحب كفعسي ال نذا : تلقف « ديزي : لاقف ؟ كب لزن دق

 ضعب ىف تأرق ىلإ : تلق ؟ هللا كمحر اذهب كملع امو : لاقف « كّلمُأ كملي الو

 ىعافتراو « ىمركو ىدوجو « ىلالجو ىزعو : لوقي لجو زع هللا نأ : بتكلا
 , 9” سايإلاب ىريغل لمؤم لك لمأ نعطقأل  ىناكم ولع ىف « ىشرع قوف
 ؛ ىلصو نم هنعلتقألو « ىرق نم ُّ لَو . سانلا دنع ةلذملا بوث هنوسكألو

 قرطتو ؟ ىريغ َيِجرُيَو « ىسَنَأ انأو ؟ ىديب ُدئادشلاو « بياونلا ف ىريغ لُمْوُيأ

 نأ حوتفم ىلابو : ةقلغم ىهو ؟ باوبألا حيتافم ىديبو «ىريغ ٌباوبأ ركفلا

 ( همرج مظعل ىلاجر ىذلا نمو ؟ اود هب تعطقف ةبئانل ىِيلّمُأ ىذلا نم ؟ ىناعد

 ؟ هل هحتفأ ملف ىلاب عرق ىذلا اذ نم مأ ؟ ىنم هءاجر تعطقف

 مهءاجر تلعجو ؛ ىريغب تقلعتف « ةلصتم مهنيبو ىنيب ىقلخ لاما تلعج

 نم ىحيبست نولمي ال نمم قاوامس تألمو « ىظفحب اوضري ملف « ىدنع مهل ارخدم

 . ىلوقب اوقثي ملف « ىدابع نيبو ىنيب باوبألا اوقلغي الأ مهترمأو . . ىتكئالم
 ؟ ىريغ دحأ اهفشك كلمي ال هنأ  ىبئاون نم ةبئان هتفرط نم ملعي ملأ

 ' ؟ ىاوسب ايه ال هارا ىلامو ؟ ىنع اضرعم هلاماب هارآ ىلامف

 لأسو « هدر ىتلأسي ملف ءهنم هتعرتلا مث , ىنلأسي مل ام ىدوجب هتيطعأ
 « انأ ليخبأ ؟ لئاس بيجأ الف لأتمأ مث ؛ ةلأسملا لبق ةيطعلاب أدبأ ىارتفا « ىريغ

 ؟ ىديب لضفلاو ةمحرلا سيلوأ ؟ ىل ةرخآلاو ايندلا سيلأ ؟ ىدبع "”ىلجُيُف

 تفسالا : مهب ضرألا تخخاس لاقي  اهتفسخ ىأ ؛ هتمت نم ضرألا تخسا ( ١
 , ءاجرلا عاطقنا ؛ سايالا ع ؟)

 ( عجارملا ) اليخ هدجاو ؛ هلفعأ عع

 املا



 ؟ ىنود اهعطقي ىذلا اذ نمف ؟ ٍلامآلا لحم انأ سيلوأ ؟ ىل مركلاو دوجلا سيل وأ
 ١ 005 رع 03 0 5 ع 8 : 5 مادث.ك

 تثيطعأ مث « ىنْولما : ىضرأ لهأو قاوامس لهأل تلف ول نولمؤملا لمْؤي نأ ىسع امو
 وُْضُع ىكلم نم كلذ صقن ام  عيمجلا تيطعأ ام ركفلا نم مبنم دحاو لك

 ؟ هميق انأ « لماك كلم صقني فيك «'"ةرّذ

 ىلع تبثو « ىنبقاري ملو ىناصع نم سؤب ايو « ىتمحر نم نيطناقلا سؤوبايف

 . ىنم ىستسَي ملو '”ىمراحت

 اثيدح بتكأ ال هللاو : لاق مث ؛ هبتكف « ىلع ثيدحلا اذه لمأ : هللا كمحر لاق

 نسح. ماقم ىف دبعلا قيقحت وه ىنعملا اذه هيلع ىنبي ىذلا لصألاو ؛ تلق « هدعب

 : لاقف هركذ ىف ىلاعت هللا همحر فلؤملا ذأ كلذلو ؛ ىلاعت هللاب نظلا

 (مجارملا) 2 لملا راغص : رذلا : اهعمجو ؛ةرذلا(١)

 ( عجارملا ) ادمعتم ادماع ؛ ارصم اعتباث اهلحتسا ىا(5؟ )

 ليحل



 هللا ءاطع ئبا لاق

 ع 7 0 35 . هه أ

 َكّنَظ ْنِّيِسَحَف هِفْصَو ٍنَسُح لآل ؛ هب كنظ نِمُحُت نإ »

 "”ِكْيَلِإ ىدْسأ لهو ؛ ًاّسحأل كَدّرَع لق ٠ َكَعَم ِهتلَماَعَُم لخأل "وب
 دفا لل ان لإ

 : دابع نبا لاق

 « ةصاخن : نيمسق ىلع هيف سانلاو « نيقيلا تاماقم دحأ ىلاعت هللاب نظلا نسح
 تافصلاو « ةينسلا توعنلا نم هيلع وه امل « هب نظلا اونسح ةصاخلاف . ةماعو

 لضفلا لومشو « معنلا غوبس نم هيف مه امل ءهب نظلا اونسح ةماعلاو . ةيلعلا

 . مركلاو
 امهدحأ ف بالقنالاو ريغتلا نم فاخي ال. كلذلو 2 رهاظ نيماقملا نيب توافتلاو

 )١( ةيلعلا تافصلاو « ةينسلا توعنلا نم هيلع وه ام لجأل ىأ : هفصو نسح لجأل ,

 )١( مركلاو لضفلا لومشو « معنلا غابسا نم ىأ : كعم هتلماعم لجأل هب كدظ نسحف .
 . للوأو ىطعأ : افورعم هيلا ىدسا لاقي . كاطعأ : كيلا ىدسأ (9

 . ماعتالاو ناسحالا ىهو : ةنم عمج : امعل ؛ اننم ( 4 )

 : اذكه ( درمحم ميلحلا دبع » خيشلا قيقحت ١ قورز ١ خيشلا حرش ىف ةمكحلا ةيادب تءاج ( ه )

 حرش رش ىلو ؛ كعم هتلماعم دوجول « هب كنظ نسصح-: هفصو ليمج لجأل « هب كنظ نسحت مل نإ»

 7 : ؛ اذكه ( ةبيجع نبا

 خيشلا حرش ىفو « كعم هتلماعم لجأل ءهب كدظ نسح  هفصو لجأل ءهب كنظ نسحت مل نإو
 : اذكه « ىلونرشلا ديما دبع

 ىف ةبراقتم اهلكو « كعم هتلماعم لجأل , هب كنظ نسح  هفصو لجأل ءهب كبظ نسحت مل نإ

 . ىنعملا

 ام



 اوظتحاو ىلاعت هللاب ةفرعملا ىف اوققحت ال لوألا :ماقملا بابرأ نأل , رحآلا ىف فاخي ام

 دوجول عستم مبمف قبي ملف « مهسوفن تنكسو ؛ مهبولق تنأمطأ هب نيقبلا راونأب

 . نظ ءوسل لاحم الو « ةمهع
 ىف مهملع ةنولتم ىهو « لاعفألا ىلا مهرظن نع اوقتري مل ىلاثلا ماقملا بابرأو

 لمحت نع فعضت امبر مهب اهنم مهمئالي ال ام ضعب عوقو دنعو « لاح لك

 « هللاب نظلا ءوس رطاوخن نم ةءاربلا مل لصحت الف « مهبولق ىَوُق  اههراكم

 ىنعم ادهاشم كلذ دنع دبعلا نكيلف ؛ عرجو عله دوجو ىضتقي امب سفنلا ثدحتو

 سقيلو « هببشأ امو “6 مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ىسعو ١ ؛ لجو زع هلوق
 ٠ . بلاغلا ىلع. ردانلا

 ةرابع نظلا نسح : هنع ىلاعت هللا“”ىضر ىودهملا زيزعلا دبع دمحم وبأ لاق

 كنذأ تيطعأ ىتمف "”لئاق مهولا نأل ٠ نوكيال وأ نوكي نأ . مهولا عطق نع

 سنج سفنلاو ناطيشلا ىلا نذالاب ءاغصالا كلذكو « كدحو تكله  مهولل

 .ه١ دحاو

 رمأ امأ . هترحخا رمأ ىفو « هايند رمأ ىف دبعلا نم ُبَلْطُي نظلا نسحو : تلق

 ىعس الو ّدك ريغ نم هيلا قفارملاو عفانملا لاصيا ىف ىلاعت هللاب اقثاو نوكي نأف هايند

 نم اكيش كلذ هتوفي ال ثيحب « هيلع :روجأمو « هيف نودأم فيفخ ىعس وأ « اهف

 « بلط هزفتسي الف « هندبو هبلق ىف ةحارو انوكس كلذ هل بجويف ؛ ضرف الو لفن

 , ببس هجعزي الو
 ةيفوتو « ةحلاصلا هلامعأ لوبق ىف ءاجرلا ىوق نوكي نأف  هترحخآ رمأ امأو

 ء رمألا لاغتم ال « ةردابملا كلذ هل بجويف « ءازجلاو باوثلا راد ىف اهيلع هروجأ

 . طاشنو ةذاذلو « طابتغاو ةوالح دوجول «ربلا لامعأ نم ريثكتلاو

  فونظلا قدصأو « هبرل دبعلا ءاجر  ءاجرلا قئوأ « ذاعم نب ىبحي لاق دقو

 )١( ةيآأ نم  5١5ةرقبلا ةروس نم .
 نومضمو « اهانعم ققحتن ملو ( ناث / تقول وهو ) اذكه تءاجو لصألا نم اهانطقسأ ةلمج انه ع8 ز

 (عجارملا) 2 اهنودب ميقتسم ةلمجلا

 م١



 نأ دبعلل ىغبني ال ىتلا ىلاعت هللاب نظلا نسح نطاوم نمو « ىلاعت هللاب نظلا نسح

 القل ندبلاو لاماو لهألا ىف بئاصملا لولحو نحناو دئادشلا تاقوأ « اهيف هقرافي .

 فلؤملا مالك ىف ىنعملا اذه قأبسو ؛« طخسلاو عرزجلا ىف كلذ مدع ببسب « عقي
 : هلوق وهو « هللا هجر

 نطاوم مظعأ نمو . « هرظن روصقل كلذف  هردق نع هفطل كاكفنا نظ نم »

 وهو الا ؟دحأ نتومي ال ١ : ربخلا ىف ءاج دقو . ثوملا ةلاح لات لاب نظل نسح

 وهو الا توم ذأ مكنم عاطتسا نم نم ) : رباج ثيدح يفو ( ىلاعت هللاب نظلا نسحي

 متن ىلا ْمُكُلَظ مكلِذو » : هبآلا هذه الت مث . لعفيلف ىلاعت هللاب نظلا نسحي

 0: كادر مكر

 « ءاّش ام ىل ٌّنُظَيْلَف « ىل ىدبع ّنِظ دنع انأ ١ : هنع ىوري اميف لاق ىلاعت هنألو

 نسحأ ام هللاب فلحي دوعسم نبا ناكو : هنع ىلاعت هللا ىضر ىكملا بلاط وبأ لاق

 َنُسسُح هاطعأ اذاف هديب هلك ريخخلا نأل ؛ كلذ لجو رع هاطعأ الا ىلاعت هللاب هنظ دبع

 هَقْقَحُي نأ دارأ ىذلا وه هب ُهنط مح ىذلا نأل « هني ام هاطعأ دقف هب ّنظلا

8. 

 , مهاأ هل

 « دوسألا نب ديزيل ادئاع تجرخ : لاق نايح نب رصنلا ىلأ نع ىور دقو

 هشارف ىف وهو « هيلع انلخدف : لاق . هتدايع ديري وهو ؛ عقسألا نب ةلثاو تيقلف

 ىلع سلج ىتح « ةلثاو لبقاف.« هيلا ريشي قفطو « هدي طسب « ةلئاو ىأر املف «
 هل لاقف « ههجو ىلع اهلعج ىتح « ةلثاو مكب دوسألا نب ديزي ذأو « شارفلا
 . هب كتربخأ الا هملعأ ءىش نع ىنلأست ال : لاق ؟ هينربخت ءىش نع كلأسأ : ةلثاو

 . نسح هللاب هللاو ىنظ : لاق ؟ لجو رع هللاب كبظ فيك : ةلثئاو هل لاق
 دنع انأ : ىلاعتو كرابت هللا لاق : لوقي هيوم هللا لوسر تعمس ىفاف « رشبأف : لاق

 ( ارش نظ نإو «ءاربخ نظ نإ « ىب ىدبع نظ
 هلع هللا لوسر داع » : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نع ىورو

 ةوالتو . ثلصف ةروس نم 58 © نيرساخلا نم محبصأف مادرأ مكيرب منظ ىذلا مكنظ مكلذو ١ ةيآلا ١9

 ( عجارملا ) هباحصأ ىدرأ ىذلا « للاب نظلا هوس غرف هيبطاخم ردع هنأب يح وت ةيالل رياج



 نسح : هللا لوس اي لاق ؟ كبرب كنظ فيك : هيي هللا لوسر هل لاقف « اضيرم

 , نظلا
 . ( هب نمؤملا نظ دنع ىلاعتو كرابت هللا ناف ء تعش ام هب نظف : لاق

 : 5 لباس . 3
 نسح نا » : لاق « لَم ىبنلا نأ : هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبأ ىورو

 ( هللا ةدابع نسح- نم  هللاب ناغلا

 نم رثكأ  هتمحر ةعسو هللاب نظلا نسحو ءاجرلا ىف راثآلاو رابخألاو : تلق

 كلذ ىف ءافشلا دارأ نمف . ماقملا اذه ىف ةوق ديرملا ديزي امم اهتعلاطمو ىصحت نأ

 لاق 2”( ءايحالا ) باتكو 2!( بولقلا توق ) نم ( ءاجرلا » باتك ةعلاطمب هيلع

 3 "ع ْ ' ْ

 عئاص وه ام عنصلا ليمجبي ىرأا ىنناك ىتج هللا وجرأ تلز امو

 نظلا نسح ماقم ىف دبعلا ققحتي اهتلزانمب ىتلا ةلاحلا ىلاعت هللا همحر نيب مث
 نأ ىلا راشأو « هتينادحاوب هبلق قلعتو « هللا بايب دبعلا فوكع وهو « ىلاعت هللاب

 ميعتلا نم هبلطتو « سفنلا همهوتت ام ال , ىنامألا ىهتنمو « ميعنلا ةياغ وه كلذ

 . لورتو ىنفت ىتلا تاينمألاو « لوقعملا

 ! بيقعت
 ( ةدابعلا نسح نم نظلا نسح » : هيَ هللا لوسر لاق

 دقو « هترخخآ رمأ ىفو « هايند رمأ ىف ىلاعت هللاب نظلا نسحي نأ نمؤملا دبعلا ىلعف

 . كلذ حاضيا قبس

 , نيقبلا تاماقم دحأ ىلاعت هللاب نطظلا نسحو

 : تاجرد ثالث اذه ىف سانلاو

 , ةماعلا ماقم وهو « هناسحاو همعن لجأ نم هب نظلا نسحأو , هللا بحأ مسق

 , ةصاخلا ماقم وهو « هفصو لجأ نم « هب نظلا نسحأو هللا بحأ مسقو

 ىكملا بلاط ىبأل .. بولقلا توق )١(
 لازغلا دماخح ىلال  ءايحإلا ( ؟)

 م١



 هتوعنو « هناسحاو همعن : اعم امهلجأ نم « هب نظلا نسحأو « هللا بحأ مسقو

 ريخألا ماقملا اذه ىفو . ةصاخلا ةصاخ ْماَقم وهو ؛ امهنم الاح لضفأ وهو « هتافصو

 : ةيودعلا ةعبار لوقت
 اكاذتل لصهأ كنأل ابحو  ىوهلا بح : نيبلح كبحأ
 اكاوس نمع كركذب لغشف ىوحلا بح وه ىذلا اماف

 اكارأ ىتح بجحلا ىل كفشكف هل لهأ تنأ ىذلا امأو

 اكاذو اذ ىف دمحلا كل نكلو ىل كاذالو اذ ىف دمح الو

 0 سس سس بسسس سس سس سا سسك اسس بس م سس ام ب مس سمسم سمسم حاطط م بت ا طخ دعت 31007

 ليما



 نوخب وألاو ةيداحلا ةيكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ًءاَقَب الاَم ٌبْلْطَيَو , ُهْنَع ُهَل كاّكفلا ال امم ُبْرْهَي ْنَّمِم بَجعْلا ْلُك ُبَجَعْلا ١
 , ٍروُدملا ىف ىتلا ُبوُلُقْلا ىّمْعت ْنِكلَو , ُراَصْبَأْلا ىّمْعت آل اَهْنِإَف ؛ ُهعَم هل #2 0 3 ا لا ميه مسلس ءاس هيلا ط0 201 ياس 1

 : دابع نبا لاق

 ىمغ ةجيتن كلذو « هاوه هتعباتمو « هتاوهش ىلع هلابقاب هالوم نم دبعلا بره
 ىذلا ىافلا رثآو « ريخ وه ىذلاب كدأ وه ىذلا لديتسا هنأل ؛ هبرب هلهجو « هبلق

 قابلا رثآل  ةريصب هل تناك ولو « هنع هل كاكفنا ال ىذلا قابلا ىلع هل ءاقب ال
 مهدعو امب اولفحي مل ذا  مهبرب اونما ال  نوعرف ةرحس هلعف ام لعفلو « ىنافلا ىلع

 هب مهدعوت امب اوثرتكي ملو « ماركالاو بيرقتلاو ماعتالاو ناسحالا نم نوعرف هب

 اًنءاج ام ىلع'كرثؤن نل » : اولاق لب « لخنلا عوذج ىلع بلصلاو لتقلاو باذعلا نم

 . "( ىَقْبَأَو ريت هللاو » : اولاق مث , ةيآلا » اَئّرَطَُف ىذّلاو ٍتاَّيبْلا َنِم
 . ناك ام مهنم ناكف « مهبوبحم اودهشو « مهبولق ترائنتسا ءالٌؤهف

 , ايندلا ةاينلا هذه ىضقت امنا ضاق تنأ ام ضقاف انرطف ىذلاو تائيبلا نم انءاج ام ىلع كرثؤن نل اولاق » ( ) ١

 نم ال“ , ال7 نائيألا ١ ىقبأو ريخ هللاو رحسلا نم هيلع انتهركأ امو اناياطخ انل رفغيل انبرب انما انا

 م/١8



 نوعبوألاو ةيناثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ”ناكقلاو ريمي «" !ىحولا ٍرامجك وك ؛ "يوك ىلإ ٍنْوَك ْنِم لحزتأل ١

 ىلإ ٍناَوْكأَلا َنِم لح ْنِكْلَو ( ُهْنِم لخئزا ىلا وه هيل لخئزا ىلا

 هيلع هللا ىلع ِهِلْوَق ىلإ رظلاو ء* ىَهتْنَمْلا كبَر ىلإ نو ”نوكملا

 "اهلوسَرَو رو هللا ىلإ ُهنَرْجِهف "اهوُسَرَو هللا ىلإ هثرجه تناك ْنَمَف) مّلَسَو

 رجاه اَم تق هُنَرْجِهَف اَهج وي ٍدأَرلا وأ اهبيصُي الذ ىلإ ُهئَرْجِم ثلاك ْنَمَو
 , مُهَف اَذ تنُك ْنِإ رمألا اذه لمَ ُمالسلاو ةالصلا ِهيَلَع ُهلَْف ْمَهْفاَف '”( هِي

 , 2( ْمالّسلاو )

 )١( لصاحللاو نئاكلا وه : نوكلا .
 , ريفتتلل انه هيبشتلاو « ةئوحاطلا ىأ : ىحرلا رامحك (١1؟9

 , هعضوم ىف وهو رابتلاو ليللا ريسي ىأ : ٠ .. ناكلاو ريسي ( *)
 , هدحو كالول كلمع صلخت ناب كلذو : نوكملا ىلا ناوكألا نم لحرا ©( 4)
 اذهو ديري امل لاعفلا ديعملاو ءىدبملا وه هلأل « أدب ءوش لك ىبتنم ىنعي : ( ىهتخلا كبر ىلا نأو )( ه)

 نيفراعلا ماقم

 , ادصقو ةيث ىأ : هلوسرو هللا ىلا هترجه تناك نمق ع5)

 بولطملا وهو ؛ نوكملا ىلا ناوكألا نم لامترالا ىنعملا اذه ىفو : الوصو ىأ : هلوسرو هللا ىلا هترجهف ( 7١
 . دبعلا نم

 . هنع ىبنملا وهو « ناوكألا عم ءاقبلا ىنعي : هيلا رجاه ام ىلا هترجهف ( 8)

 نم اهريغ ىف تدرو اهنكلو « دابغ نبا حرش ىف ةمكحلا رخآ ىف ةملكلا هذه ركذت مل (مالسلاو ) ( 9)
 ىلا قلخلا دوهش نم بلقلا رفس ىلع لدت اهنأل « مالسلاب ةمكحلا تمتخن : ةبيجع نبا لاق . حورشلا
 . ةمالسلا ركذ نم هيف امل ؛ مالسلاب اهمتخخ بسانف « قلاخلا دوهش
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 : دابع نبا لاق

  تاماقملاو « ةيلعلا بترلا لين وأ « تاجردلاو ءازجلا بلط ىلع لمعلا

 ىلا نوك نم ليحرلا ىنعم وهو « لامعألا صالخنا ىف بوشو « لاخلا ىف ناصقن

 « ةبهوم اهيعسب لانت وأ « ةبتر ا لصحت نأ ىف سفنلا رابتعا ءاقب كلذ ببسو « نوك

 اهضعب ناك ناو « ارايغأ اوك ىف'ةيواستم اهلك ناوكألاو ناوكألا نم اهلك هذهو

 ( رايغألا ةيؤر ىلع نيلماعلا لاح حيبقت ىف ةغلابم ىحورلا رامحب هليثمتو « اراونأ

 ىنعمب اوققحتي ىتح « راهقلا دحاولا ىدي نيب بدألا نسح ىلإ مهئاعد ىف فطلتو

 ("”( ىبعنملا كبر ىلإ نأو ) : ىلاعت هلوق

 ءافو كاذ ذا مهلامعأ نوكتو « هيلع مهبولق فوكعو « هيلا مهريس ءاهتنا نوكيف

 ةلاح ىأ ىلع سفنلا ىلا تافتلا ربغ نم « طقف ةيبوبرلا قوقحب امايقو « ةيدوبعلا قحب

 هللا انلعج « صاخلا ديحوتلا ةدهاشم نم نئاكلا صالخالا قيقحت وه اذهف . نوكت

 تناك نمف ٠ : هُم هلوق ىلا رظناو ) ريدق ءىش لك ىلع هنإ « هلضفو هنمب هلهأ نم
 ايند ىلا هترجه تناك نمو « هلوسرو هللا ىلا هترجهف  هلوسرو هللا ىلا هت رجه

 ةالصلا هيلع هلوق مهفاف ( هيلا رجاه ام ىلا هترجهف اهجورتي ةأرما وأ « اهبيصي

 .( مهف اذ تنك نأ رمألا اذه لمأتو ( مالسلاو

 لمأتلاو رابتعالا عضومو « هركذ ىذلا ىنعملا ىلع هيبنت ىوبتلا ثيدحلا اذه ىف

 ىأ « هيلا رجاه ام ىلا هترجهف  ىفاثلا مسقلا ىف هلوق  ملعأ هللاو وه

 وهو « هلوسرو هللا ىلا رجاه نم هب ىظح ىذلا برقلاو لوصولا نم هل بيصن ال
 : لوقت 5 « ربخلا ىف أدتبلا رصح باب نم اذهو « هلوسرو هللا ىلا هترجهف : هلوق

 . ىريغ هل قيدص ال ىأ ىقيدص ديز

 ةأرملاو « اهبيصي نأ ديري ىتلا ايندلاب ىلاثلا مسقلا ىف هبن هلع  هنأكو

 ةنثاك اهيلع لمعلاو « اهعم فوقولاو « سفنلا ظوظح ىلع  اهجورتي نأ ديري ىتلا
 ٠ تناكامه

 . مجنلا ةروس نم 5 ةيآ(١)

 لح



 ىنعم وه  هلوسرو هللا ىلا هترجهف : هلوقف « لجاعلا ظحلا بلط اهرهاظ ناك نإو

 ةياغ هب حرصم وهو دبعلا نم بولطملا وهو « نوكملا ىلا ناوكألا نم لامترالا

 . جيرصتلا

 وهو « اهيف لقنتلاو ناوكألا عم ءاقبلا وه هيلا رجاه ام ىلا هترجهف : هلوقو

 . حرصم ريغ هب راشم وهو هنع ىبن ىذلا

 ةئبلا كوك الو « ريغ ىلا تافتلا هل نوكي ال ىثح « ةينلاو « ةمهللا ىلاع ديرملا نكيلف

 : هلوق ىف رعاشلا نسحأ دقلو

 "'قرفم ىف ةرعشك ىتمه ىف رفتم قلخي ملامو هللا قلخ ام لكو
 شرعلا نم كاطعأ نإ : هل لاقف . ىنصوأ : هنع ىلاعت هللا ىضر ديزي ىبأل لجر لاق

 . ديرأ تنأ ال : هل لقف « شرفلا ىلا

 , نيتعكر نيب ثريخن ول : هنع ىلاعت هللا ىضر ىنارادلا ناميلس وبأ لاقو

 نيتعكرلا فو « ىظحب سودرفلا ىف ىنأل ؛ نيتعكرلا ترتخال - سودرفلا لوخخدو
 . ىلري
 اولكو » : هلوق ىف ولو «هركم رذحا : هنع ىلاعت هللا ىضر لبشلا لاقو

 « كسفنب ال « هب ءىش لك ىف نكتلو : ظحلا ىف قرغتست ال : ديري ©"( اوبرشأو

 هنطاب ىف نإف  اماعئاو اماركا هرهاظ ناك ناو ( اوبرشاو اولكو » : ىلاعت هلوقف

 . ظحلا عم وه نمو ؛ هعم وه نم رظني ىتح ؛ اًرابتخاو ءالتبا

 ١ ( ىح ةثالث نم ناتيب ناذهو « ىبنتلا وه رعاشلا ,
 ىسسسسقترأ ىلاسعلا ىأ ىسسقتأ مشع ىأ

 قس لك مما عمو هلل قلي ل ا ام لكو

 قرسافم ىف ةرسهمشك ىىلتمه ىف رسقتعم
 ب ايقالختأ اولغو اذحسأم داقنلا فرع ىف ناك ىذلا لوقلا اذه ىلع دابع نبا  فلؤملا ئنثي نأ بيجعو
 هجاو ال كلذ لكو ( قئالخلا فرشأو « ةكئالملاو قلخلا ري لوسرلا ) هللا قل امم نأل , ىبنتملا ىلع
 ( عجارملا ) افوصت الو اداقتعا ال « هراثتح ال

 ١« / فارعألا ( ؟)



 نوعبرألاو ةهبارلا ةجكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق ا

 س ُكْنم 'ناتسخإلا َكاَراف ,'ائيسم "تنك اَمْبَو ) 3 هةاس هوقو د ره 0 2 2
 م

 ( الاخ

 : دابع نبا لاق

 ىف هنود وه نم بحصو «هركذ ام فلاخ نم ىلع لخدت ةفا مظعأ هذه

 هتيؤرو هسفن نع « هاضر ىلا كلذ هيدؤيف .© هيلع وه ال هناسحتسا ىهو ؛ لاحلا

 ©. مدقت اي رش لك لصأ وهو « اهناسحال
 بسيقعت

 كدع ىطغت اهنأل « ضحم رش كلود وه نم كتحبص نأ ىلا ةمكحلا دشرت

 « كلامعأب بجعتف « كسفنب نظلا نسح كل بجوتف « كلا كل نيبتو « كبريع

  اهناسحا ةيؤرو « سفنلا نع اضرلاو « كسفن نع ىضرتو « كلاوحأب عنقتو
 كسفن نم ىرت ال كلعجتف  كنم الاح نسحأ وه نمل كتبحص امأ. رش لك لصأ

 . ريثك ريخ كلذ ىفو « ريصقتلا الا

 )١ ( ريثكتلا اهانعم ؛ انه : بر .

 هب قحلا : نالف ىلا ءاسأو . نسحي مل : ءىشلا ءاسأو ,عوسي امب لأ ىأ ؛ نالف ءاسأ : لاقي : اعيسم ( ؟)
 ش . هةكئيسي اه

 « مكسفنأل مدسحأ ميسحأ نا ؛ ميركلا نارقلا ىلو « نسح وهام لعف ؛ نسحأ لاقي : كاسحالا ( ”)
 هللا ىلع كلدي الو هلاح كضبني ال نم بحصت ال ١ : ىهو ةقباسلا ةمكدلا ىلا انه دابع نبأ ريشي ( 4 )

 0 , ( هلاقم



 نوغبرألاو ةسماخلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ( ٍبِغاَر بق نب زرت لَمَع رثك لَو , ٍدِهاَر_ بلق ني زرب لَمَع لق ام

 : دابع نبا لاق

 ايندلا ىف نيدهازلا نع ردص امف « لامعلا بولق بسح ىلع لامعألا ريداقم

 ردص امو « قيقحتلا ىلع ريثك وهف  سحلا ىف اليلق ناك نإو « ةعاط لمع نم

 « قيقحتلا ىلع ليلق وهف  سجلا ىف اريثك ناك ناو رب لمع نم ابيف نيبغارلا نع
 ةاارم نم مهلامعأ صالخخا ىف حدقت'ىتلا تافآلا نم اوملس نيدهازلا نأل كلذو

 ؛ اهف اودهز منال , مهنم اهيلع ةيويندلا ضاوعالا بلطو « مهل عنصتلاو « سانلا
 ىف نوبغارلاو , رثكيو كلذ بسحب اهليلق مهل رفوتيف « مهلامعأ لوبق مهل لصحتيف
 ىف مهتبغر ببسب « مهصالخخا ىف ةحداقلا مهلامعأل ةلطبملا تافآلا مبيرتعت ايندلا

 . ايف ناصقنلا دوجول « مهلامعأ نم ريثكلا لقيف « مهنم لبقت الف « ايندلا

 لوبقل اونوك : هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نينمّؤملا ريمأ لاق دقو
 لمع لقي فيكو . ىوقتلا عم لمع لقي ال هناف « لمعلاب مكدم اماتها دشأ لمعلا

 ؟! لبقتي

 « صالخالا دوجو نم هنمضت امل « ةرثكلاب نيئمّوملا ركذ ىلاعت هللا فصو دقو

 اركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهيأي ١ : ىلاعت هلوق ىف ليقف « سانلا ءاير مدعو

 ع ةينلا هيف تصلخأ ام وهو « اريثك صلاخلا ىمسف « اصلاخ ىنعي .: ليق 2”( اريثك

 )١( ةيآ  4١بازحألا ةروس نم ,



 , صالتخألا مدع نم هيلع لمتشا امل « ةلقلاب نيقفانملا ركذ فصوو « ميظعلا هللا هجول
 0( اليلق الا هللا نوركذي الو سائلا نوءاري ١ : ىلاعت لاقف سائلا ءاير دوجوو
 ٍ ' . صلاخ ريغ : ىنعي

 دهاز نم ناتعكر : لاق هنأ هلع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع ىورو

 . ادمرس ادبأ رهدلا رخخآ ىلا نيدهجملا نيدبعتملا ةدابع نم ريخ  ىلاع

 باحصأ نم اداهتجاو الامعأ رثكأ متنأ : نيعباتلا ردصل ةباحصلا ضعب لاقو
 دهزأ اوناك : لاق ؟ كلذ ملو : لبق ,مكنم اريخ اوناك مهو « هلع هللا لوسر
 رث ملف اهلك لامعألا انعبات : لاق « اضيأ ةباحصلا ضعب نعو . ايندلا ىف مكنم
 . ايندلا ىف دهزلا نم غلبأ ةرخآلاو ايندلا رمأ ىف

 - ىخركلا افورعم تلأس : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلرادلا ناميلس وبأ لاقو
 : لاقف ؟ ةعاطلا ىلع اوردق ءىش ىأب « هلل نيعئاطلا نع  هنع ىلاعت هللا ىضر
 . ةدجس مه تحلص ام  مهبولق ىف اهنم ءىش ناك ولو « مهبولق نم ايندلا جارخاب

 لجرل سائلا ضعب اكش : هنع ىلاعت هللا ىضر ىئرقلا هللا دبع وبأ خيشلا لاقو
 كدنع نأل : لاقف « هبلق ىف ةوالح دجي الو « ربلا لامعأ لمعي هنأ : نيحلاصلا نم
 رثؤي الو « كبلق وهو « اهتيب ىف هتنبا روزي نأ بألل دبالو « ايندلا ىهو « سيلبا تنب
 : . اداسف الا هلوخد

 باوث دهازلا ىطعي : لوقي  هنع ىلاعت هللا ىضر  لهس نب دمحم وبأ ناكو
 دحأ ةمايقلا ىف ىئرُيءالو : لاق , هلامعأ باوث نينمؤملا ىلع مسقي مث « دابعلاو ءاملعلا
 . عرو ملاع دهز ىذ نم لضفأ

 بيعت

 , هتقو ةمالسو « هبلق غارفل كلذو « ليلقب سيل دهازلا نم ليلقلا لمعلا
 , دادضالاب هتمحازمل « ريثكب سيل دهازلا ريغ نم ريثكلا لمعلاو « هتدابع ىف هروضح

 ١( ةيآ نم ١49 ءاسلا ةروس نم .
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 ميرحتب دهزلا سيل : ربخلا ىف ءاج . بلقلا ىلع ايندلا ةدورب  دهرلا ةقيقح نأل

 . كدي ىف امب كنم قئوأ هللا دي ىف امب نوكت نأ دهزلا امثا ؛ لاملا ةعاضاب الو « لالحلا .

 سانلاو ء مثن لجرب رم  مالسلا هيلع ىسيع انديس نأ : رابحألا ضعب ىفو

 حور اي تدبعت ؛ لاقف « سانلا عم دبعتف مق : مالسلا هيلع ىسيع هل لاقف « نودبعتي
 تمعن « مث : هل لاقف « اهلهأل ايندلا تكررت : لاق .؟ كتدابع امو : هل لاقف « هللا

 . هذه ةدابعلا



 نوغبرألاو ةشداسلا ةيكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 إو معاق ءمو1 مار 7 هد مدور
 سس - لاوخألا لنسحو , ؟9ِلاَوْخَأْلا نسح جل ٌبئاَتُت "”لاّمغُأْلا نس )

 . « ٍلازلإلا ِتاَماَقَم ىف "را

 : دابع نبا لاق

 ( ىلاعت هلل ةيدوبع باداو طورش نم اهل بجي امب اهقيفوت  لامعألا نسح
 . لجأ باوث الو « لجاع ظح بلطل ال

 ةمسب ةموسوم « ىواعدلاو للعلا نم ةملاس نوكت نأ  لاوحألا نسحو

 هيف ىلاعت قحلا هلزني امب بلقلا ءاوترا وه  لازنالا تاماقم ىف ققحتلاو . قدصلا

 . بيرو كش لك هنع ىفتني ثيحب « فراعملاو مولعلا تاماقم نم

 مامإلا هلوقي ام ىنعم وهو 2« ضعب ىلع اهضعب بترم ةروكذملا ةثالثلا هذهو
 ملع نم : نيقيلا تاماقم نم ماقم لك ىف دب ال : هنع ىلاعت هللا ىضر دماح وبأ

 هركذ ىذلا مالكلا اذهو , لمعلا جتني لاحلاو « لاحلا جتني ملعلاف . لمعو لاحو

 . بغارلاو دهازلا ىف هلاق ام ىلع لالدتسا عون  ىلاعت هللا همحر فلؤملا

 بلقلا نوككس تاماقملا . ةدباكملاب بلقلا ةكرح : لاوحألا . ةدهاجملاب مسجلا ةكرح : لامعألا ) ١(

 . هرمحنو ءايرلا نم لوبقلا نع اهقوعي امع اهولخ ىأ : لامعألا نسح .. ةئينأمطلاب
 هلل صالخالاو ( ايندلا ف دهزلا نم بولقلاب ةمئاقلا ىأ : لاوحألا نسح جئاتن ("١؟)

 نكفلا ىأ : ققحتلا نم ( 8)
 . ةيهلإلا فراعملا نع ةيانك ىهو . نيفراعلا بولق ىف لزنت ىتلا تاماقملا ىأ : لازنالا تاماقم ىف



 : بيعت

 ةالصلا هيلع هلوقل «هداسف وأ بلقلا حالص ىلع لدت  بلاقلا ةكرح

 ْ ا : مالسلاو

  تدسف اذاو « هلك دسجلا حلص  تحلص اذا ؛ ةغضم دسجلا ىف ناو

 . بلقلا ىهو الأ ءهلك دسجلا دسف

 ىلع كلذ .رهظ  اماقم وأ الاح هل راصو « الثم دهزلاب بلقلا ققحت اذاف

 . بابسألا ءارو ىرجلاو فهلتلا مدعو , هيلع داتعالاو « هللاب ةقثلا نم هحراوج

 / .  نطابلا بدأ نسح ناونع  رهاظلا بدأ نسح : ليق دقو >>

 . هحراوج تعشخل اذه بلق عشخ ول : لوقي هيَ لوسرلاو
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 نوغبرألاو ةغباسلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 01 8 14 5 0-0 5 رار ا 9 4

 وججو نع ذ ؛ "هيف هللا ْعَم كلروضخ مّدَعِل , '”ركذلا كرك ال )

 َّعَم ركذ ْنِم ''كَعفَرَي نأ ىسعف ,هركذ ٍدوُجُو ىف َكِتِلْفَع نم دش "ورْكِذ
 مق راب سال سوا هلا مرسا مم يراه سعا  تسو ا ا مع سأ

  ةظفي دوجو َْعَم ركذ َنِمَو , ''ةظقي دوجو َعَم ركذ ىلإ  ةلفغ ِدوْجَو

 َّعَم ركذ ىلإ  روضخ ٍدوججو َعَم ركذ ْنِمَو "”روضخ ٍدوجو ْمَم ركذ ىلإ
 . ١ 2( ريِزَعب هللا ىلع كلذ اَمَو ) . ”روكذَمْلا ىتوس اّمَع ِةِيْيَغ ٍدوُجُؤ

 : دابع نبا لاق

 : لبق 5 « هتي الو دوجو ىلع ٌمَّلَع وهو « ىلاعت هللا ىلا قرطلإ برقأ ركذلا
 بلس نمو « روشنملا .ىطعأ دقف  ركذلل قفو نمف « ةيالولا روشنم ركذلا

 : رعاشلا لاق . لزع دقف  ركذلا

 ١ ١( هيلع موادو « همزال ؛ ىنعي ؛ ركذلا كرتت ال .

 . ةيويئدلا ضارغألاو ةيئاطيشلا سواسولاب الوغشم كبلق ناك نأب , هيف هللا عم كروضح مدعل ( ؟ )
 هيلع لابقا هركذ ىفو ةيلكلاب هلع ضارعا  هنع كتلفغ نأل ,. دشأ  هركذ دوجو نع كتلفغ نأل ( 9

 . أم هجوب

 . هناحبس هنع ةلفغ ىأ : ةلفغ دوجو عم ركذ . كيقري ىأ : كعفري نأ ىسعف ( 4 )
 . بلق ظقيت ىأ : هظقي درجو عم ركذ (ه )

 « هبقاريف « برلا ةرضح بلقلا لخدي نأب . بارتقالا ةرضح ىف روضح. ىأ : روضح دوجو عم ركذ (5)

 ْ . هنع لفغي الو
 ء دصق ريغ نم جرخي وأ « ناسللا ركذ عطقدي ماقملا اذه ىفو . ىلاعت هللا وهو ؛ روكملا ىوس امع ةبيغ ( 7 )

 . بحلا ماقم ىف هبحاص نال , هب قطني ىذلا هئاسل نيبلا قحلا نوكي لب

 ' ديعبي الو « هتردق ىف عنتممب كلذ سيل ىنعملاو « رطاف ةروس نم ١ا/ ةيا «  زيزعب هللا لع كلذ امو » ( )

 , همرك نع
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 اسارح . سافنالا هل لعجاف 2ك هلخشاد تنأ باب مظعأ ركذلاو

  ةيالولا ناونع ركذلا : هنع ىلاعت هللا ىضر ىريشقلا مساقلا وبأ مامالا لاق
 سيلف « ةيابنلا ءافص ةلالدو « ةيادبلا ةحص ةمالعو « ةدارالا قيقحتو « ةلصولا رائمو

 نع اهؤشنمو « ركذلا ىلا ةعجار  ةدومحملا لاصخلا عيمجو « ءىش ركذلا ءارو

 هبانك ىف ىلاعت هلوق الا هيف دري مل ملو « ىصحت نأ نم رثكأ ركذلا لئاضفو « ركذلا

 هللا لوسر هنع ىوري اميف لجو رع هلوقو 22000 كركذأ ىفلوركذاف » : ريزعلا
 - هسفن ىف ىفركذ نا « ىنركذي نيح هعم انأو ؛ ىل ىدبع نظ دنع انأ ١ : هلم

 ىلإ برقت نإو « هنم ريخ الم ىف هتركذ الم ىف ىفركذ ناو « ىسفن ىف هتركذ
 - ىفاتأ نإو « اعاب هنم تبرقت  اعارذ ىلإ برقت نإو « ًاعارذ هنم تبرقت أرب
 ىللع قفتم ثيدحلا اذهو « ٌةَيْنَعَو ءافتكا كلذ ىف ناكل «(  ةلوره هتيتأ ىشمب

 : , هةتححص

 بولطم دبعلاو الا تقو نم امف « تقوب تقم ريغ هنأ هصئاصخ نمو : اولاق

 . تاعاطلا نم هريغ فالخب « ابدن امإو ابوجو امإ : هب

 ةضيرف هدابع ىلع ىلاعت هللا ضرفي مل : امبنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق
 لعجي مل هئاف « ركذلا ريغ  رذعلا لاح ىف اهلهأ رذع مث « امولعم ادح امل لعج الا

 هركذب مهرمأو « هلقع ىلع ابولغم الا هكرت ىف ادحأ رذعي ملو « هيلا ىبتني ادح هل

 ىللعو ادوعقو امايق هللا اوركذاف ١ : لئاق نم رع .لاقف ءاهلك لاوحألا ىف

 ليللاب ىأ/"»( اريثك اركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهبأي.» : ىلاعت لاقو؛ ' !مكبونج

 , مقسلاو ةحصلا ىفو « رقفلاو ىنغلاو « رضحلاو رفسلاو « رحبلاو ربلا فو « راهنلاو

 ظ . لاح لك ىلعو « ةينالعلاو رسلاو
 نع ىورو « ادبأ هاسني الأ ريثكلا ركذلا : هنع ىلاعت هللا ىضر دهاجم لاقو

 . ( نونجم اولوقي ىتح « هللا ركذ اورثكأ» : هع هللا لوسر

 « هتاقوأ عيمج ىف هيف قرغتسيو « هتالاح لك ىف هنم رثكتسي نأ دبعلل ىغبنيف

 . ءاسنلا ةروس نم ٠ ل ةيآ نم (؟)

 . بازحألا ةروس نم غ١ ةيآا ع9



  هنع هتلفغو « هل هكرت نإف « هيف هتلفغ دوجول هكرتي نأ هل سيلو « هنع لفغي الو

 لعلف « هيف الفاغ ناك ناو « هناسلب ىلاعت هللا ركذي نأ هيلعف « هيف هتافغ نم دشأ

 . ءالقعلا تعن اذهو « ةظقيلا دوجو عم ركذلا ىلا هعفري  ةلفغلا دوجو عم « هركذ

 هذهو ؛ روضحلا دوجو عم ركذلا ىلا هعفري  ةظقيلا دوجو عم هركذ لعلو
 . ءاملعلا ةفص

 ىوس امع ةبيغلا دوجو عم ركذلا ىلا هعفري  روضحلا دوجو عم هركذ لعلو

 . ءايلوألا نم نيققحلا نيفراعلا ةبترم ىهو « روكذملا
 كلذ دنع « هللا نودام تيسن اذا ىأ '”تيسن ز اذا كبر ركذاو » : ىلاعت لاق

 دوجو ىف اوحم دبعلا نوكيو « ناسللا ركذ عطقني ماقملا اذه ىفو « هلل اركاذ نوكت

 : اودشلأ ىنعملا اذه ىو ء« نايعلا

 كاركذ دنع ىحورو ىبلقو ىرس ىسننعلي مهلا كتركذ نا ام

 كايا راكذقلاو كحيو كابا ىل فتبي كنم ابيقر نأك ىتح
 كانعم هانعم“ نم لكلا لصاوو هدهاوش تجلال دق قحلا ىرت امأ

 نيسانلا نم ةلفغ رثكأ هركذ ىف نوركاذلا : ماقملا اذه ىلا اريشم ىطساولا لاقؤ

 "هاوس هركذ نذل هرك ذل

 نيدلا ىقت ّرعلا ىلأ باتك ةمدقم ىلع هركذ مالك ىف ءائبلا نب سابعلا وبا لاقو
 تيأرو : ( ةيوبنلا تاملكلا ىف ةيلقعلا رارسالا ) باتك وهو « ىعفاشلا رفظملا نب

 روكذملا نم دراو رطاخخ نع جاه ام ركذلا نسحأ نمو : هللا همحر هطخب مالكلا اذه
 ىف نكملاو رارمتسالا ىلع ةفوصتملا دنع « ىفخلا ركذلا وه اذهو « هركذ لج
 . رارسالا

 سياف  ركذلا نع اهب قرغتسي ةلاح ىلا ركاذلا نكمتي ىتح :: مهلوف امأو
 . مكح زيزع نم ةردقو ةمكح لب . داحتا الو لولح نكمت كلذ

 (١0( فهكلا ةروس نم 74 ةيآ نم .
 اريبعت ةركفلا هذه نع ربع دقو : ركاذلا دبعلا هلعفي ىذلا ركذلا ةقيقح ريغ هللا تاذ ةقيقح نأ ديري
) ١ ( 

 عجارملا ) ( هاوس هركذ نألو لاق نيح زاجيإلاو راصتحالا ديدش (



 ىقبي الف « لكلا نم اغراف ركذلا ىف ركذلا دنع بلقلا نوكي نأ : كلذ نايبو

 نم ركذلا جرخيف « هنم ءىلتيو « قحلا تيب بلقلا ريصيفءهركذ لج هللا ريغ هيف
 شطب نإف “هب قطني ىذلا هناسل نيبملا قحلا نوكي ذثئيحو « ريبدخحالو دصق ريغ

 هب عمسي ىذلا هعمس ناك,  عمس نإو « اهب شطيي ىذلا هدي ناك  ركاذلا اذه

 اميف اهفرصف « حراوجلا ىلعو « هكلتماف هداٌؤفلا ىلع ىلعلا روكذملا ىلوتسا دق
 جرخي كلذلف « هتاضرم ىف ءاش فيك اهبلقف ؛ دبعلا اذه نم تافصلا ىلعو « هيضري

 . لالك ريغ نم ةذلو اطاشن : تاعاطلاب لامعألا ثعبنتو « فلكت ريغ نم ركذلا

 عم هللا نإ 20( مظعلا لضفلا وذ هللاو ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ »

 ىنعمب مالسلا هيلع ىسوم مأ بلق هللا فصو دقو "”نوئسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا
 ءىش لك نم اغراف ىأ "'6 اغراف ىسوم مأ داٌؤف حبصأو ١ : قحلا هلوق ىف كلذ

 لب . ريبدت الو هركذل اهنم دصق ريغ نم هب ىدبت نأ تداكف ؛« ىموم ركذ نم الا

 امب نينمؤملا نم نوكتل ؛ اهبلق ىلع هللا طبر امل اربص  هركذب جيرصتلل اهكرت ناك
 . نيلسرملا نم هنأبو « ىموم نأش ىف لبق نم ايلا ىحوأ

 عاتجا وهو « مظعلاب هفصوو « زعلا وبأ هركذ ئذلا لاكشالا عفدني كلذبو

 . ركذلا نع ةلفغلاو ركذلا امهو : ىأرلا ءىداب ىف نيدضلا

 اناميا ءاملعلاو « انادجو نوكلاسلا آلا اهقئاقح فرعي ال قارملاو ملاعملا هذهو

 . تاملظلا ىف مكبلا مصلا نم نوكتف « هللا تاياب بيذكتلا كاياف « اقيدصتو

 ؛ باجح هعنمب الو ع مدعلاو دقفلا فصو هيلع زوجي ال روكذملا ناك الو

 فصتي الو « هجوب ةبيغلا هيلع زوجي الو ؛ نامز هيلع لمتشي الو ناكم هيوحي الو

 « ىنعمو انيع رضاح وهف  نيقولخملا تافص هيلع ىرجي الو « نيثدحملا ثداوحب
 ( هسفن نم هل ركاذلا ىلا برقأو « ءىش لك نم بيرقلا وه ذإ « ىوجنو ارس دهاشو

 . هيلع مايقلاو « هل ريبدتلاو ةردقلاو .-هيف ةئيشملاو « هب ملعلاو « هل داجي الا ثيح نم

 ةعمجلا ةروس نم 4 ةيا (1)

 لحبلا ةروس نم ١١ ةيآ (؟)

 صصقلا ةروس نم ٠١ ةيا نم ( ")



 هناحبس « اهيناعم هرصحت الف « دادعألا دجوأو « اهفاصوأ هقحلت الف « ةقيلخلا قلح

 نم ثلاثلا ماقملا ىنعم ىف هللا همحر سابعلا ىلأ خيشلا مالك ىبتنا « ريبكلا ىلعلا وه

 لهأ نم صاوخملا ديحوت ىلا اريشم قيقحتلاو نسحلا ةياغ ىف وهو « ركذلا تاماقم
 كلذ سيلف « ميركلا ماقملا اذه ىلا لوصولا دبعلا دعبتسي نأ ىغبني الف « قيرطلا اذه

 . باجحلا عفر هللا نمو « بابسألا قحب مايقلا دبعلا ىلعف « مبلعلا حاتفلا ىلع زيزعب
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 نوخبرألاو ةنماثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا ةلاق

 ُكْرَو , ِتاَقِفاوُمْلا ّنِم كئاق اَم َلَع ٍنْرْحْلا ٌمَدَع  بْلَقْلا ِتْوَم تامآلع ْنِم ١
 . « تآلّزلا ٍدوُجُو ْنِم ُهَتلَعَف ام ىَلَع مَدّنلا

 : دابع نبا لاق

 ىلع مدنو « تاعاطلا نم هتاف ام ىلع نزح  نامبالاب ايح ناك اذا بلقلا
 ؛ تاعاطلا نم هيف لمعتسي امب حرفلا دوجو اذه ىضتقمو « تالرلا نم هلعف ام

 « هتنسح هترس نم ) : ربخلا ىف ءاج دقو . تائيسلاو ىصاعملا بائتجا نم هل قفويو

 ٠ . ( نهؤم وهف  هتئيس هتءاسو

 ىلع مدنلاو « هتاف امإ ىلع نزحلا مدعو « فصولا اذهب دبعلا نكي مل نإف

 ةنسحلا دبعلا لامعأ نأ لبق نم كلذ ناك امئاو « بلقلا تيم وهف . هاتأ ام

 . هيلع هطخس وأ « دبعلا نع ىلاعت هللا اضر دوجو لع ناتمالع  ةئيسلاو

 . هنع هاضر ىلع ةمالع هنأل « كلذ هرم  تاحلاصلل هدبع ىلاعت هللا قفو اذاف

 « كلذ هءاس  ىصاعملاب لمعف  همصعي ملو « هلذخن اذاو « هاجر ذقتيح بلغو

 ىلع ثععبي ءاجرلاو . هفوخ ذئقيح بلغو « هيلع هطخس ىلع ةمالع هنأل « هنرحأو

 انمأ اهنم هتاف ام ىلع نزحلا مدعو : اهكرت هاضتقم نم سيلو . تاعاطلا ىف داهتجالا

 ْ . ارارتغاو

 هاضتقم نم سيلو « تائيسلاو ىصاعملا بانتجا ىف ةغلابلا ىلع ثعبي فوخلاو

 ١ اطونقو (""اسايا اهيلع مدنلا كرتو اهلعف

 )١( اسأي ىأ : أسايإ ,



 ىلا ىشمو هتلحار خانأ  انتعامج ىأرو « اناذاح املف : تا هانأ ذإ : يع هللا
 كيلا اهتريسف . عست ةريسم نم ىتلحار تعضوأ هللا لوسر اي : لاقف : هُم ىبنلا
 , نيتنثإ نع كلاس ال ىتلحار تبصنأو « ىرابت تأمظأو « ليل ترهسأو « اتس

 . ىناترهسأ

 . ريثما ديز تنأ لب : لاق : ليخلا ديز لاق ؟ تنأ نم : ِهّليَع ىبنلا هل لاقف

 نميف هللا ةمالع نع كلأسأل تقج : لاق . ابنع تلعس دق ةلضعم برف « لس
 تحبصأ فيك! "خب خب + هم ىبنلا هل لاقف « ديري ال نميف هتمالعو « ديري

 تننح- ىنتاف اذاو ؛ هب لمعي نأ بحأو « هلهأو ريخلا بحأ تحبصأ لاق ؟ ديز اي
 . هباوثب تدقيا  رثك وأ لق «ءالمع تلمع اذاو « هيلا

 ىلايي ال مث اهل كأيه  ىرخألل هللا كدارأ ولو « ديز اي اهنيعب ىه ىه لاق
 . تبثي ملو « لحترا مث ؛ ىبسح ىبسح :ديز لاقف , تكله داو ىأ ىف
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 , رخفلا وأ « حدملا وأ « ءىشلاب باجعالاو اضرلا دع لاقت : خب خب «ْخَب خب ) ١(
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 : هللا ءاطع نبا لاق

 5-5 ٍسح نع ما بلدلا ملاَعت هللاب ّنّظلا نس ْنَع كدت ٌةَمّظَع  َكَدْنِع ُبلَّذلا مُظْعَيأل ١
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 : دابع. نبا لاق

 هلمحت ًةمظع هدنع َمظْعَي نأ : امهدحأ : نيهجو ىلع هبكترم دنع بنذلا ةمظع

 ةمظغ هذهف « هلثم ىلا دوعي الأ ىلع مرعلا قدصو « هنع عالقالاو « هنم ةبوتلا ىلع

 ىضر دوعسم نب هللا دبع لاق « انلق م « دبعلا نامي تامالع نم ىهو « ةدومحم

 نأو « هيلع عقي نأ فاخي لبج لصأ ىف اهنأك هبونذ ىري نمؤملا نإ : هنع ىلاعت هللا

 , "هراطاف اذكه هب لاق « هفنأ ىلع عقو بابذك هبونذ ىري ؟”رجافلا

 املك ةيصعملا نإو « هللا دنع تربك  ترْغصتسا املك ةعاطلا نإ : لاقيو

 ظ 00 ٠ لاعت هللا دنع ترْثص تمظْنْتْما
 نظلا ءوس ىلا هيدؤتو « طونقلاو سأيلا ىف هعقوت ةمظع هدنع مُظْعَي نأ : ىفاثلاو

 . هبونذ نم هيلع رش ىهو « ناميالا ىف ةحداق « ةمومذم ةمظع هذهف « ىلاعت هللا

 « هسفن عم هفوقوو ( ميركلا داوجلا نسحملا هالوم تافصب هلهج كلذ ببسو

 بنج ىف هبونذ رقحتس ال  ةفرعملا قح هللاب افراع ناك ولو « هسدحو هلقعب هسايقو .

 ' , هبولذ ىري قفانملاو :.«ةياور فو ( ) ١
 . هديب راشأو ؛ اذكه هب لعف ىأ : اذكه هب لاق (؟ )



 2( هبر وفع هعسي ال بنذ ىف عقي ىتح ؛ ةميق وأ دبعلل ردق ىأف « هلضفو همرك

 ؟! هرفغي نأ هيلع ربكيو

 لحمو « ملجلا ٌبُصُت مه دابع نم هتكلمم ىف دب ال هنأ ملعاو : ريونتلا ىف لاق

 . ةعافشلا عوقوو « ةرفغملاو ةمحرلا روهظ
 ؛ مكب هللا بهذل  اوبنذت مل ول ء هديب ىسفن ىذلاو » : هلم هلوق مهفأو

 . ( محل رفغيف « ىلاعت هللا نورفغتسيف « نوبنذي موقب ءاجملو

 ( ىتمأ نم رئابكلا لهأل ىتعافش ٠ : هلع هلوقو
 ىديس اي : لاقف « زيزعلا هرس هللا سّدق نسحلا ىُأ ذاتسألا ىلإ لجر ءاجو

 بارغتسا لجرلا كلذ نم رهظو « تيكو تيك تاركنملا نم انراوجب ةحرابلا ناك

 نم ! هتكلمم ىف ىلاعت هللا ىصعي الأ ديرت كنأك ! اذه اي : لاقف ء اذه نوكي نأ

 ةعافش نوكت الأو ! هترفغم رهظت الأ بحأ دقف  هتكلمم ىف هللا ىصعي الأ بحأ

 ةمحرلا هل تبجو  هتفلاغعو هتءاسإ ترثك  بنذم نم 5و1! هل هم هللا لوسر

 . هأ . الاع اصع ناو هناميإ ردقبو « امحار هل ناكف « هبر نم

 « هحور نم اسايا هيديب ىقلي نأ ىلا هيّدؤي اماظعتسا ؛ هبنذ مظعتسي نأ دبعلل ىغبني الف

 . هب نظ ءوسو « هنمحر نم اطونقو
 هطيلست ىف ىلاعت هللا ةمكح ملعيو « هنع هيلا عجريو « هنم هبر ىلا بوتي نأ هيلع لب

 . هنيبو هنيب هتيلختو « هيلغ

  ِبْجُعلا نم نمؤملل ري بنذلا نأ الول » : هَ هللا لوسر نع ربخلا ىفو
 . « ادبأ بلذ نيبو نمؤم نيب .ىلاعت هللا ىّلخ ام

 دبعلا نيب باجح- وه ىذلا بجعلا دوجو نم عنام بنذلا نأ ىلع اذهب كببنف ظ
 « هتدابعو هتعاطل مظعتسم « هبر ىلا ال ء هسفن ىلا رظان هبحاص نأل « هالوم نيبو

 فوخلا هل بجوي هنأل « بنذلا كلذ فالخب ءهل نكاسمو « كلذل ظحالم

 ٠١ . هسفن نم هيلا رارفلاو « ىلاعت هللا ىلا ًاجللاو ءرذحلاو

 ىلع هب لبقي ٌبجُعلاو « هيلا هفرصي بنذلاو « ىلاعت هللا نع دبعلا فرصي ُبّجُعلاو

 هيدي بنذلاو « ءانغتسالا ىلا هيدؤي بجعلاو « هبر ىلع هب لبقي بنذلاو « هسفن
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 فرشأو 3 هالوم ىلا هراقتفا لجو رع هللا ىلا دبعلا فاصوأ بحأو « راقتفالا ىلا

 . هيلع هب لبقيو « هيلا هدري اه  نمؤملا لاوحأ

 َِت راشأ - بلقلل ةايحن هيف. ةيصعملا ىلع مدنلا نأ ةقباسلا ةمكحلا تدافا ام

 نم سأيلا ىلا هبحاصب ىدؤي ال ىذلا مدنلا وه  مدنلاب دارملا نأ ىلإ ةمكحلا هذه

 : ىلاعت. هلوقل اقيقحت « ايجار افئاخ نوكي نأ ملسملا نم بولطملا نإ ذإ . هللا ةمحر

 مهنا ) : ىلاعت هلوقو ءارسألا ةروس نم هال ةيا نم ( هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو )
 ةروس نم 4٠ ةيآ نم ) ؛ ابهرو ابغر انوعذيو « تاريخلا ىف نوعراسي اوناك
 . ( ءايبنألا

 هللا نإ ١ : ىلاعت لاق . هينذ هللا مرك بنج ىف  رغصتسا ل هبر فرع نمف

 ةروس نم ١١5 ةيا نم ) ( ءاشي نا كلذ نود ام رفغيو «هب كرشي نأ رفغي ال

 « براي : لاقف « بنذلا بنذأ اذا دبعلا نأ ١ : حيحصلا ثيدحلا ىفو . ( ءاسنلا

 لتأيو « بنذلا رفغي « ابر هل نأ ملعف , ابنذ ىدبع بنذا : ىلاعت هللا لاق . ىل رفغا

 . ( ثيدحلا . . هل ترفغ دق ىنأب ىدهشأ «هب

 : لئاقلا رد هلو

 عسوأ س ىنونذ نم لل ىبر ةمحرو ةريثك  اهيف تركف نإ  ىونذ

 عضخأو لذأ :دبع هل ضثفإو ىقلاخ وه ىذلا ىالوم هللا وه

 عمطأ هللا ةمحر ىف  ىننكلو هتلامع دق' حلاص ىف ىعمط امو

 لا



 نوسمخلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ؛ ةلئصف َكَهَجاَو اَذِإ َةَريبك َالَو « ُهَّلْذَع َكَلَباَق اَذِإ َةَريِغَص الو

 : دابع نبا لاق

 لدعلا ةفص ترهظ اذإف « نيلماعلا لامعأ تلطب  ةيلعلا تافصلا ترهظ اذإ

 . رئابك هرئاغص تداعو « هتانسح تلطب  هتقمو هضغبأ نم ىلع

 تعجرو « هتائيس تلحمضا  هبحأ نمل لضفلاو مركلا فصو رهظ اذإو

 قبت مل  هلدع مهيلع عضو نإ : هنع هللا ىضر ذاعم نب ىيحي لاق . رئاغص هرئاب

 , ةئيس مه قبت مل ل هلضف مهلا إو ,ءةنسح مهل

 نإو « قائيس ترفغ  ىنتببحأ نإ ! ىهللإ : هنع ىلاعت هللا ىضر هئاعد نمو

 هئاعذ ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا ىنأ ىديس لوق نسخأ امو

 نس ثتانسح انتانسح لعجم الو ( تببحأ نم تاكيس انثايس لعجاو : هتاجانمو

 , كنم بحلا عم رضت ال ةءاسالاو « كنم ضغبلا عم عفني ال ناسخإلاف ؛ تضغبأ

 نم 5 ! ىهللا : هلوق ىنعملا اذه لثم ىف هللا همحر فلؤملا ةاجانم نم قايسو
 , كلضف اهنم ىنلاقأ لب . كلدع اهيلع ىداّتعا مده  اهتديش ةلاحو « اهتينب ةعاط

 بلتعت
 - ن

 تداعو « ةريغص كل قبث مل . هلدعب ىلاعتو ةلاحبس  قحلا كلباق اذا
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 « ةريبك كل قبت مل  هناسحاو همركو هلضفب قحلا كهجاو اذاو . رئابك كرئاغص

 : ىلاعتو كرابت هللا لدع دبعلا لباق اذا رئابك بونذلا لكف . رئاغص كرئابك تداعو

 . ةيانجلا هرضت ال ةيانعلا هل تقبس نمف « هللا لضف دبعلا لباق اذا رئاغص رئابكلا لكو
 'مقأ نإ ىنإف ؛ اورتغي ال : نيقيدصلا ىدابعل لق : هئايبلأ ضعب ىلإ هللا ىحوأ اميفو

 ىنإفءاوطنقي ال نيبئذملا ىدابعل لقو « مهل ملاظ ريغ مهبذعأ  ىطسقو ىلدع مهيلع

 . مهل هرفغأ بنذ ىنمظاعتي ال
 ) ملألا باذعلا وه ىباذع نأو ٠ ميحرلا روفغلا انأ ىلأ ىدابع ءىبن » : ىلاعت لاقو

 : لجو رع لاقو ( رجحلا ةروس نم 49 هيآ)
 (« باقعلا ديدشل كبر نإو ؛ مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل كبر نإو»

 ( دعرلا ةروس نم " هيا)

 ياا



 نوهمخلاو ةيحاحلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 َكَدْنِع مع م راع قير ل 0 يلا 0 (١1ى كمل 2 1 1م يل 5

 رفتحيو وهش م رع نم 0 86 ىخر

 قيف] هد

 ( ةَدِوْجُو

 : دابع نبا لاق

 : هجولا اذه ىلع هانعمو « بولقلل ىجرأ لمع ال انيديأب ةدوجوملا خسنلا ىف

 , مدع ىفو « هربتعي الو « بلقلا هيلا تفعلي ال  ةفصلا هذبب فوصوملا لمعلا ىأ

 عم ال «هبر عم لقيح ىقبيف « هتيؤر قر نم هررحتو « هحالص هرابتعاو هتافتلا
 « بولقلا حالصل ىجرأ لمع ال : هريدقت فاضم فذح ىلع كلذ نوكيو ؛ هلمع
 . هانعم ىفام وأ

 نيرئاسلا عطق : هلوق وهو « ىنعملا اذه بساني.ام فلؤملا مالك نم قآيسو

 . هرخخا ىلا مهاوحأ دوهشو « مهلامعأ ةيؤر نع هيلا نيلصاولاو « هل
 لوبقلا ظفل وه امنا  هركذو هللا همحر فلؤملا هدصق ىذلا نأ نظلا ىلع بلاغلاو

 هجولا اذه ىلع هريرقتو « فذح ىلإ اذه ىف جاتحي الو « هفورح بلقف خسانلا طلغف

 : لوقت نأ

 )١ ( بواقلا حالصال ءاجبر رثكأ ربلا لامعأ نم لمعال ىأ : بولقلل ىجرأ لمعال .
 , كنم ردص ام هالولو « ىللاعت هللا وه هل كقفو ىذلا نأ دهشت نأب ىأ : هدوهش كنع بيغي لمع نم ( «)
 كتيؤرل كلذو « هللا ىلا لوصولاك « رومألا نم رمأ ليصحت ىف هيلع دمتعت الأب ىأ : هدوجو كدبع رقتحي ( 5)

 . هيف ريصقتلا

 امل



 . "!ىلاعت هلل قّثُم هبحاص نأل « هلوبق ىف طرش تافآلا نم لمعلا ةمالس

 نم لمعلا ملسي امنإو 0( . نيقتملا نم هللا لبقتي امنإ ١ : لئاق نم رع لاق دقو

 « هدوهش كاذ ذإ هنع بيغيف « هيف هريصقت ةيؤرو « هقحب مايقلا ف سفنلا ماهتاب تافآلا

 , هيلع دمتعي الو « هنكاسي الف « هدوجو هدنع رقتخيو

 نع ابئاغ « هل امظعتسمو « هيلإ ارظان ناك لب فصولا اذه ىلع نكي مل نإف

 كلذل ظبحف ؛ بجعلا ىف كلذ هعقوأ هل هقيفوت ىف هيلع ىلاعت هللا ةنم دوهش

 . هيعس باخو « هلمع

 المع ىبسفن نم ثنسحتسا ام : هنع ىلاعت هللا ىضر ناميلس وبأ لاق

 0 . هتبسنتحاف

 تلصتا اذإ كلاعفأ نم ءىش لك : هنع ىلاعت هللا ىضر نيسحلا نب ىلع لاقو

 ع كنع بيغم عوفرم لوبقلا نأل ؛ كم لبقي ال هنأ ىلع ليلد كلذف  كتيؤر هب

 : لوبقلا ىلع ليلد كلذف  كنيؤر هنع تعطقلا امو

 ع هايإ كنايسن : لاق ؟ لمعلا لوبق ةمالع ام : نيفراعلا ضعب لثس دقو

 لمعلاو ُبْيَطلا ُمِلَكْلا ُدَعْعَ دَعصَي هيلإ ) ىلاعت هلوق ةلالدب « ةيلكلاب هنع كرظن عاطقناو

 هنم كدنع ىقيي الأ لمعلا كلذ لاعت قحلا عفر ةمالعف : لاق . "هدي ملص

 كتيدنع نيب ةنونيبل « هيلا عفتري ملا ءىش هنم كرطظن ىف ىقب اذإ هنإف « ءىش

 . هتيدنعو

 « سفنلا ماهتا نم ءانركذ امم. ايم امل نوكي نأ المع لمع اذإ دبعلل ىغبتي

 . هلوبق هل. لصحي ىتح ؛ ريصفتلا ةيؤرو

 بولقلا ظفل : ةبيجع نبا » لوقي : هل هللا لوبقل : ىنعملاو « لوبقلل ىجرأ لمع ال ٠ خسلا ضعب ىف )١(

 . امتايحو بولقلا توم ىف هلك مالكلا ذإ ؛ قايسلل قفوأ
 . ةدئاملا ةروس نم ؟ا/ ةيآ نم 2"(

 . رطاف ةروس نم ٠١ ةيآ نم ( *)



 نوشمخلاو ةفنصاشسلا ةبكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ريمي نأ هللا دآرأ اًذإف , "”سفئلا ُدْنُج َةَمْلُظلا نأ امك , "”بلقلا دج ٌُرونْلا

 4 ٍراَمغأْلاو 0 ملل َدَدَم ُهْنَع ع فراولألا ٍدوُنِجِب ُهَدَمَأ "دبع

 : دابع نبا لاق

 « سفنلاو 2 بلقلل نادنج  كشلاو كرشلا ةملظو « نيقيلاو ديحوتلا رون

 نع عطقو « هدونجب هبلق دمأ  هدبع ةرصل هللا دارأ اذاف « لاجس امهنيب برحلاو

 . سكعلا لعف  هدبع نال ذح دارأ اذاو « اهدونج ددم هسفن

 ( لآملا ىف هب ذذلتم « لاحلا ىف ملُوم دومحم رمأب لمعلا ىلا بلقلا لام اذاف
 اعزانتو « لآملا ىف ملؤم « لاحلا ىف هب ذذلتم مومذم رمأب لمعلا ىلا سفنلا تلامو
 « بلقلا ةرصن ىلا  هتمحرو ىلاعت هللا رمأ نم وه ىذلا رولا عراس التاقتو

 « سفنلا ةرصن ىلا ب ("اهتلو « ناطيشلا سواسو نم ىه ىتلا ةملظلا تردابو

 . امهنيب لاتقلا فص ماقو

 . برلا ةرضح وهو « هيلا هجوتيو « هدصقي اه ىلا بلقلا هب لّصوَتُي ىأ : بلقلا دنج رونلا ( ) ١
 ةلجاعلا ضارغألاو تارهشلا وهو .اهدرصقم ىلا اهب لصوتت ىأ : سفنلا دنج ةملظلا ( ؟)
 , اتاوهش عمقو « هسفن ىلع هئيعي ىأ : هدبع رصنب ( ")
 , دونجلاب ةهيبشلا راونالا وأ « راونألا ىه دوني ىأ : راونألا دوبي هدمأ ( 4 )

 . هديأ « قورز » خيشلا ةيارر فو ٠ هبلق دمأ ( هدمأ ) ىنعمو

 , ةملظ عمج ١ ماللا حتفب : ملظلا وه : اددم هنع عطق ىأ ؛ ملظلا ددم هنع عطق ( ه)

 , رايغألا ىه ملظلاف فدارملا فطع نم فطعلا اذه : رايغألاو ملظلا ( 5 )

 , ليلقلا ءىشلاو سملا وهو « ةّمل نجلا نم نالف تباصأ لاقيو « ةدشلا : ةمّللا ( 79
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 ىلاعت هللا رونب باقلا ىدتها  ةداعسلا ةقباتس ىلاعت هللا نم دبعلل تقبس نإف

 ىف هملا نإو « هيلا لام امب بلقلا لمعو « ةلجآلا ىف بغرؤ « ةلجاعلاب نابتساو

 ذايعلاو  ةواقشلا هللا نم هل تقبس نإو « ل املا ىف هب معنتلا نم هوجري امل « لاحلا

 ةذلب رتغاو « لجألا ةعفنم نع ةملظلا هتمعأو « رونلا نع بلقلا لهذ  هللاب
 ةذل نم امل لصحي امل « لاملا ىف هملا نإو « هسفن هيلا تلام ام امب لمعو « لجاعلا

 هعرف الا دبعلل ليبس ال  نيدنجلا نيب لاتقلا ماحتلاو « نيفصلا ءاقتلا دنعو « لاحلا

 نم هتذاعتساو « هيلع هلكوت .قدصو « هركذ ةرثكو «هب ب هذايلو « ىلاعت هللا ىلا

 . مجرلا ناطيشلا

 هب نوكتل « دراولا كيلع دروأ اما ١ : هلوق نم "”سمخلا تارابعلا هذهو
 ىناعملاو « ةفلتخم ظافلأب اهرركو « باتكلا بحاص اههف نئفت انه ىلا « ادراو هيلع

 . هنع ىلاعت هللا ىضر « باتكلا اذه نم. ةريثك عضاوم ىف هتداع هذهو « ةبراقتم اهيف

 ةرضح وهو « هيلا هجوتيو ء هدصقي ام ىلا هب لصوتي وهف « بلقلا دنج رونلا

 ةرامألا سفنلا دنج  ناطيشلا سواسو' نم ىه ىتلا ةملظلاو « ىلاعتو هناحبس برلا

 ؛ راونألا دونجي هبلق دمأ  هدبع رصن هللا دارأ اذاف « لاجتس امهئيب برحلاو ؛ ءوسلاب

 عطقو « رايغألاب هسفن دمأ  هدبع نالذخ دارأ اذاو « رايغألاو ملظلا ددم هنع عطقو

 : نيدنجلا نيذه ءافتلا دنع هبر ىلا عزفي نأ دبعلا ىلعف . راونألا قراوش هبلق نع

  ءوبسلاب ةرامألا .سفنلا هذه ىلع ةناعالا هللا لأسيو « راونألا دنجو « ملظلا دنج

 . ةيراغم ةروهتم ريصتو « سفنلا مكح ءقيح عطقتيف « ىلاعت هلل ىلا لصي نأ لا

 ( نارّمع لآ ةروس نم ١5 ةيآ نم ميكا زيرعلا هللا دنع نم الإ رصنلا امو 0

 )١( نم ةقباسلا مكحلا دصقي 65 2.8507
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 نوشمخلاو ةغباسلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 لاَبْقإلا هَل ُبْلَقْلاَو , "هْكُحلا اَهَل ُةرَبعَبْلَو , ”"فشكلا هل ٌروُثلا
 قيال ُراَبْدِإلاَو

 : دابع نبا لاف

 ىتح ؛ تاييغملا ىلاعملا فشك ديفي رونلاف ؛ ةرياغتم ناعم ةفلتخم ظافلأ هذه

 ةحص وهو ؛ مكحلا ديفت « بلقلا رظان ىه ىتلا ةريصبلاو . دهاشتو حضتقت

 . هتدهاش ام

 اكرت ؛ زابدألا اضيأ هلو « ةريصبلا هتدهاش ام ىضتقمب المع ؛ لابقالا هل بلقلاو

 . ةريصبلا هتدهاش ام ىضتقمب لمعلل

 ف ا هه
 ابسسيلهل

 , اهحبق نم امسح رهظي ىتح ؛ اهحضويو « رومألا فشكي نأ هناش نم رونلا

 حيبقلا ىلعو « هنسحب نسحلا ىلع مكحت نأ : امأش نم ةحوتفملا ةريصبلاو

 . هحبق تبثي امع ربديو « هتححص تبثي ام ىلع لبقي رهف بلقلا امأ . هحبقب

 . هدبع بلق ىف هللا هفذقي ىذلا : روتلاب دارملا : فشكلا هل روثلا ع١ )

 . ةيصعملا حبقو ؛ ةعاطلا نسح لثم ىتاعلا فشك ىأ : فشكلا هل ىنعمو

 , هتدهاش ىذلا رمالا كاردإ ىأ : مكحلا اهل ىنعمو . بلقلا نيع يه : ةريصبلا : مكحلا اه ةريصبلاو ( 7 )
 , ةعاطلاك هنسحب تمكحو « ةريصبلل فشك ام ىلع ىأ : لابقالا : رابدالاو لابقالا هل بلقلاو ع( )

 , ةيصعملاك هحبقب تمكحو ؛اط فشك امع ىأ ؛ رابدألاو



 هلو « ةعاطلاك هنسحب تمكحو « ةريصبلل فشك ام ىلع لابقالا هل بلقلاف

 . ةيصعملاك « هحبقب تمكحو «اهط فشك امع رابدالا

 ُهرْذص هللا حَرش ْنَمَقَأ :  ىلاعت لاق « هل عبت هدعب امو « لصألا وه بلقلا رونف

 ( رمزلا ةروس نم 71 ةيأ نم ) ؛ هر ْنِم ٍروُن ىَلَع َوْهَف مالسإلل
 نم ١١ه ةيآ نم ) ( مآلئمإلا ُهردَّص ٌْحَرْسَي هيدهي نأ هللا ِدِرُي ْنَمَف » : ىلاعت لاقو

 . ( ماعنألا ةروس
 حلص  تحلص اذا : ةغضم دسجلا ىف نإ الأ ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ( بلقلا ىهو الأ « هلك دسجلا دسف  تدسف اذاو « هلك دسملا

 ( ملسمو ىراخبلا هاؤر )
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 نوهمخلاو ةنماثلا ةجكحلا

 ؛ هللا ءاطع نبا لاق

 ملا ْنِم ْتْرَرَب اَهْنأل ؛ اَهَب خّرفأو « كْنِم ْتْرَرَب , اهنأل ؛ ةماطلا كخرفث آل » ب 9 700 مما ه يأ 3 27 4 9 6 م م

 . ١ ( نوْعَمْجَي امّم زيت وه أوحرفَيْلَف َكِلَذف ِهِتَمْحَرِبَو هللا لْصَفِ ب لق ) . َكيلِإ

 : ذابع نبا لاق

 ةمعل ىلاعت هللا نم اهدوهش ثيح نم اهب حرف ؛ نيهجو ىلع ةعاطلاب حرفلا

 , اهركش

 اذهف « هتوقو هلوحو « هتداراو هرايتخاب دبعلا نم اهروهظ ثيح نم اهب حرفو
 : لمعلل طبُحُمْلا بُجُعلا نم وهو « ةمعنلا نارفك وهو « هنع ىبنم ؛ مومذم حرف وه

 ةمات ملي امو « اهنم دمحي امو  معنلاب حرفلا عاونأ باتكلا رخآ ىف قأيسو
 8 ةافولسم

 بيهقعت

 « كتوقو كلوحو كرايتخاب « كنع اهرودص ثيح نم ةعاطلاب كحرف نكي ال
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 هنم ةمعن ىهف « كيلع اهب هللا لضفت ثيح نم ةعاطلاب كحرف نكيل امإو
 ومو « دبعلا نم بولطملا دومحملا حرفلا ره اذهو  كيلع هللا نم لضفو « كليلا
 . « مُكلديِزأَل ْمُنْرَكَش ْنِيل ١ : ىلاعت هلوقل ةمعنلا ركش ىضتقملا

 ( مههاربا ةروس نم ا/ ةيا نم )

 كنم تزرب اهنإ ثيح ابب حرفت الف « ةعاط  ديرملا اهبأ  كنم ترهظ ناف
 َدَهاَج ْنمَو ١ : ىلاعت لاق . كتعاط نعو كنع ىنغ هللا ناف « كبرب اكرشم نوكتف
 ( توبكدعلا ةروس نم * ةيآ ) « نيِمَلاَعْلا نع كَل هللا ْنِإ هيسفيل ُدِهاَجُي امن

 - : لجو رع هبر نع هيوري اميف ملسو هيلع هللا لص لاقو
 بلق ىقثا ىلع اوناك  مكنجو مكسناو كرخاو مكلوأ نأ ول ىدابع اي»

 . ثيدحلا « ائيش ىكلم ىف كلذ داز ام  دحاو لجر

 رهاظم نم كنأ ىلع لدت « كيلا هللا نم ةيده اهنأ ثيح نم اهب حرفت امئاو س
 هللا ٍلْضَمِب لق ١ ١ ىلاعت لاق « هتمحرو هللا لضفي وه امإ حرفلاف « هلضفو همارك

 ( سنوي ةروس نم ه/ ةيآ) « نوُعمَجي امم ريح ره ًاوحرفيلف َكِلَذَف ِهتَمحَرَُو
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 نوفنجخل آ و ةهساتلا ةيكحل ١

 : هللا ءاطع نبا لاق

 را ثلا م دكيدوم سا وعم 7 0 7 م 01 00

 ٍدوُهشَو : مهلاّمغأ ةيؤر ْنَع "'"هّيلإ َنيِلِصاَوْلاَو , هل نيرئاسلا َعطْق »
 اَمَأَو  اَهيِف هللا َمَم ٌقدُملا اًوَقَقَحَتَي ْمَل مُهَئألَف  "”نورئاسلا اًمَأ : ْمهِلاَوْحأ

 . « اَهْنع هدوُهشب ْمُهْنَيَغ لألف "نوُلِصاَوْلا

 ٠ : دابع نبا لاق

 , هعم مهاقبأ هنأل ؛ كلذ مهعم لعف ثيح « نيقيرفلا ىلع هتمعن هللا غبسأ دقل
 كلذ لعف نوكلاسلاو ؛ مهنم اعوط مهب كلذ لعف  نولصاولاف ؛ هاوسل مهعدي ملو

 .( اهركو اعْوط ضرألاو تاومسلا ىف نم دجسُي هللو ) اهرك مهب
 س هدهاش نمو « هبرق ةرضح ىف هل مهذوهشل « كلذ نع مهعطق نولصاولاف

 . هاوس هعم دهشيو « هاري نأ لاحم ذإ ؛ هريغ هعم دهشي مل

 ا « لهسأو رهظأ ناكل هب ربع ولو . بيغ ىنعمب عطق ؛ ةبيجع نبا ١ لاق « عنمو بجح ىأ : عطق ( )١

 هبمألف « نيرئاسلا بيغ : لاق ولف ؛ صقنلا نم ءىش هنرابع ىفو : لاق مث . مْوُشْلا نم عطقلا ريبعت ىف
 , هاوس هللا عم اودهشي مل مهمألف , نولصاولا امأو « هللا عم قدصلا ابيف اوققحتي مل
 ( ىلاعتو هئاحبس قحلا ىلا دوعي ريمض : عطق لعافو . مهلامعأ ةيؤر نع. مهيجح ىأ : هل نيرئاسلا عطق

 . 0( هب لوعفم نيلصاولاو نيرئاسلاو

 ٍ . عيدبلاو ةغالبلا ءاملع لوقي 6 بترم رشنو فل مالكلا ىفف . مهلاوحأ دوهش نع مهعنم ىأ : هيلإ نيلصاولا عطق (؟)

 هللا عم مهبولق روضح مدعب اصقن مهتيؤرل ىأ : اهيف هللا عم قدصلا اوققحتي مل مهمألف نورئاسلا امأ ( 8

 . اهقح مهلامعأ ةيفوت ىف مهسوفن نومبتم امئاد مهف ؛ اهلعف لاح
 . مهتوقو مطوح نم اًيربَت هيلإ اهوبسن مهتأ ىل : اهنع هدوهشب مهييغ هنألف نولصاولا امأو ( ؛

 , دعرلا ةروس نم ١ ه ةيانم ( 5 )
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 ع ىوعدلا نم ةءاربلا وأ قدصلاب مهققحت مدع كلذ نع مهعطق نوكلاسلاو
 . مهلاوحأ ةيفصتو ؛« مهلامعأ ةيفوت ىف مهسفنأل نومُهَتم ادبأ مهف

  هلاوحأ ىف هلل هالوت نم تامالع نم : هنع ىلاعت هللا ىضر ىروجربنلا لاق

 روتفلاو ء هقدص ىف ناصققنلاو « هراكذأ ىف ةلفغلاو « هصالخخا ىف ريصقتلا دهشي نأ

 دادزيو « ةيضرم ريغ هدنع هلاوحأ عيمج نوكتف « هرقف ىف ةاعار ل١ لقو « هتادهاجم ىف
 . هلود ام لك نع ىنفي ىتح ؛ هريسو هدصق ىف هللا ىلا ارقف

 مدق دحأل وفصي ال : هنع ىلاعت هللا ىضر ديجن نب ليعامسا ورمع وبأ لاقو
 . ىواعد هدنع اهلك هلاوحأو « ءاير اهلك هدنع هلاعفأ نوكت ىتح ؛ ةيدوبعلا ىف

 تيلاب ام  ةدحاو ةليلب# ىل تفصول : هنع ىلاعت هللا ىضر ديزي وبأ لاقو
 ىضر ىطساولا نع ىورت ىتلا ةياكحلا ريشت  نيماقملا نيذه ىلاو . ءىشب اهدعب

 هللا ىضر نافع ىلبأ باحصأ لأس  روباسيل لخد امل هنأ كلذو « هنع ىلاعت هللا

 9 مكخيش مكرمأي ناك اذامب : هنع ىللاعت

 مك رمأ : لاقف . اهيف ريصقتلا ةيؤرو « تاعاطلا مارتلاب انرمأي ناك : اولاقف

 '"اهيشُمو اهيِرْجُم دوهشب اهنع ةبيغلاب مرمأ اله , ةضحخلا ةيسوجملاب
 اذهب ىطساولا دارأ امئاو : هنع ىلاغت هللا ىضر ىريشقلا مساقلا وبأ ذاتسالا لاق

 بدأب لالخالل ازيوجت وأ « ريصقتلا ناطوأ ىف اجيرعت ال « باجعالا لحم نع مهتنايص

 . بادآلا نم

 بهشعت
 0 و

 مهلامعأ ةيؤر نع هيلا نيلصاولاو ؛ هل نيرئاسلا بيغ  ىلاعتو هناحبس قحلا

 ةنطابلا مهلاوحأ دوهشو ةرهاظلا

 )١ ( ناسحالا نم هنإف « هيلع مه ام ريقحت ال , نافرعلا ماقم ىلا مهتمس قرت كلذب ديري .



 « ناسخا مهنم ردص امهمف « ماودلا ىلع مهسفنأ نومهتي مهتألف نورئاسلا امأ

 اودمتعي نأ هللا نم اويحتساف « ناصقنلاو للخلا ةياغ ىف اهوأر  ةظفقي مهل مالو

 . ممر ىلع اودمتعاو « مهلاوحأو مهلامعأ نع اوباغف « اهب اودتعي وأ « اهيلع

 ملرظن عاطقناو « هايإ كنايسن : لاق ؟ لمعلا لوبف ةمالع ام : نيف راعلا ضعب لئس

 نم ) « ُةْعَفرَي ُحِلاّصلا لمَعْلاو ب بيلا ملَكْلا ُدَعْصَي ِهْيلِإ ١ : ىلاعت لاق . ةيلكلاب هنع

 . ( رطاف ةروس نم ٠١ ةيآ

 ذإ « مهدوبعم نوكش ىف نوبئاغ « مهسفنأ نع نوناف مهملف « نولصاولا امأو

 . (( ممحلا ظاقيا ١ ىف ( ةبيجع نبا ) ) هاوس هعم دهشتو « هدهشت نأ لاحم

 . هيلا كقفو نمل رظناو  حص:ناو  كلمع ىلا رظنت ال : مهضعب لاق

 هيلع « هللاب الا ىقيفوت امو 2« تعطتسا ام حالصالا الإ ديرأ تا ) : ىلاعت لاقو

 . ( دوه ةروس نم 8 ةيآ نم ) ( بينأ هيلاو تلكوت

 نابل



 : دابع نبا لاق

 ( ىلاعت هللا لاق « تلاط اذا اقوسب ةلخنلا تقسب لاقي : لوطلا : قوسبلا

 « رجشلا قوس نع بعشت ام وهو « نصغ عمج : ااصغألاو « تاقساب لخنلاو

 م ةيدوبعو ٠ هيلع ءافعاو « ميلا ءاحشلاو , ساني قلعت ضع تافآلا

 عمطلاو « هسفن لذي نأ نمؤملل لحي الو « هيلع ديزم الام ةناهملاو ةلذملا نم كلذ

 . ةرعلا دوجو ىضتقي ىذلا ناميالا ةقيقحل داضم

 ؛ مهالوم ىلا مهممه عفرب نوكت امنا  نونمؤملا اب فصتا ىتلا ةزعلاو
 اهحنم ىتلا ةزعلا ىه هذهف ء هاوس نم نود « هب مهقثو « هيلإ مهبولق ةنينأمطو

 . نمّؤملا هدبع هللا

 ( ؟!نينِمٌّرُمْللَو هلوُسَرِلَو ةرعلا هللو ) : ىلاعت هللا لاق

 نيرفاكلا قالخأ نم ةلذملا كلذك ب نينهؤملا تانفص نم ةرعلا نأ مو

 ف َكِيَل وأ هلوسرو هللا  نوُداَحُي نيذلا نإ) : ىلاعت هللا لاق « نيقفانملاو

 ”( َنيِلْدَألا

 )١( نوقفانملا ةروس نم مل ةيآ نم .
 ١9١+ ةيا  5٠١..ةلداجملا ةروس نه
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 ؟ كوبأ نم عمطلل ليق ول : هنع ىلاعت هللا ىضر ””جمكحلا قارولا ركب وبأ لاق

 ولو . لذلا باستكا : لاق :؟ كتفرح ام :؛ هل ليق ولو ء رودقملا ىف كشلا لاق

 ظ . نامرحلا لاق ؟ كتياغام : ليف

 : هلع ٠ ىلاعت هللا ىضر ىروباسينلا قارولا نسحلا وبأ لاقو

 ىف عمط نمو ؛ عمطلا فيس اهل دن ايندلا نم ءىش ةبحع هسفن ىف ٌروشَأ نم

 ْ : كلذ ىف ليق دقو . َكَلَه ُةلّْذَبَو « ّْلَذ ءىش
 ٌمهاطملا لاجرلا قانعأ ٌعْطَقُت امأ ملعتو "ليل ىف عمطتأ

 : ؟ريونتلا ىف لاق . نيقيلا راولأ نم سلفم « نيدلا دساف ةلاحن ال عماطلاف

 ىف عمطلا نم رّهَطُتَو « هاوس ام دقفتت امم رثكأ كسفن نم عرولا دوجو دقفتو
 ةمهلا عفرو « مهنم ٌسأيلا الا هرهط ام  رحبأ ةعبسب مهيف عماطلا رهطت ولف ؛ قلخلا

 دجوف اهعماج لخخدف « ةرصبلا هنع هلا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع مدقو : لاق

 : لاقف « هنع هللا ىضر ىرصبلا نسحلا ىلا ءاج ىتح « مهماقأف . نوصقي صاصَقلا

 تمقأ ا « كتمقأ الاو « كتيقبأ هنع ىنتبجأ نإف « رمأ نع كلئاس ىلإ ! ىتف اي

 . تعش امع لس : نسحلا لاقف « ايدهو اتمس هيلع ىأر دق ناكو . كباحصأ

 عمطلا : لاق ؟ نيدلا داسف امف : لاق . عرولا : لاق ؟ نيدلا كالم ام : لاق

 . سائلا ىلع ملكتي نم كلثمف « سلجا : لاق

 رغثب ىرمأ ءادتبا ىف تنك : لوقي هنع هللا ىضر انخيش تعمسو : لاق

 ,.مهرد فصنب ةجاح هنم تيرتشاف « ىنفرعي نم ضعب ىلا تمج « ةيردنكسالا

 كرتب نيدلا ىف ةمالسلا : فتاه ىل فتهف « ىنم هذخأي ال هلعل ىسفن ىف تلق مث
 ىرت الأ ! ادبأ عبشي ال  عمطلا هيحاص : لؤقي هتعمسو : لاق نيقولخلا ىف عمطلا

 ديرملا اهيأ كيلعف : اذه دعب لاق مث ! نيعلاو مملاو ءاطلا : ةفوجم اهلك هفورح نأ

 هثوبث مدقتو « كّدوجو كئتمسق تقبس دقف « مهل لذت الو قلخلا نع كتم» عفرب

 نب دمحأ بحبصو خلبي ماقأ : ىذمرتلا قارولا رمعع نب دمحم ركب وبأ وه : مكدملا قارولا ركب وبأ(١)

 . تايضايرلا ىف فيئاصت هلو ؛ ةيورضيخ

 . ىردتكسلا هللا اطع نبا ينابرلا بطقلا مامالا خيشلا فيلأت 6 ريبدتلا طاقسا ىف ريونتلا ١ ع؟ 9
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  اَغُيضْمُي نأ كْيميضامل ردق ام : لجرلا ابيأ : مياشملا ضعب هلاق ام عمساو « كروهظ
 . ْلُذِب هلكأت الو «ٌّزِعب  َكَحْيَو ُهَلُكَف , هاغضمي نأ دبالف

 ل عمطلا ةباقم ىف عرولا ركذ : ريونتلا ىف همالك نم نآلا مدقت : تلق

 حالص نع هل اريختسم هلأس املا امبنع هللا ىضر ىلعل نسحلا باوج ىف كلذكو
 ةماعل رهاظلا عرولا نأ كش الو . امنع هاكح ىذلا مالكلا ىف هداسفو « نيدلا

 لك عمطلا لباقي ال  تالكشملا ماحنقا نم جرحتلاو تاببشلا كرت وهو  سانبلا

 . ةلباقملا

 ةحص مهدنع وهو «'ةصاخلا عرو هلباقي امنإو « وهام عمطلا انركذ دقو

 ؛ هيلع ممحلا فوكعو ؛ هيلا نوكسلا دوجوو « نيملاعلا برب قلعتلا لاو ؛ نيقيلا
 قلخ ىلا باستنالا الو « هريغ 'ىلا نوكر هل نوكي الو ؛ هب بلقلا ,ةنيئامطو

 - . دسفملا عمطلا لباقي ىذلا عرولا وه اذهف « نوك الو

 هللا نضر نسحلا هيلع هبن م « دعم لاحو ؛ برقم لمع لك حلصي هبو
 . روكذملا هباوج ىف هنع

 : رهاظلا ىف عرو : نيهجو ىلع عرولا : هنع هللا ىضر ذاعم نب ىبحي لاق

 نأ ركذ . هللا الا كبلق ىف لخدي الأ وهو : نطابلا ف عروو . هلل الا كرحتي الأ

 ؛ هبلط ىف دهتجي لعجف « هتفص هذه نم ًادحأ ىري نأ ىلع ًاصيرح ناك مهضعب

 ءارقفلا هب دصقيو « هلام نم ءىشلا دعب ءىشلا ذخنأي نأب « هيلا لصوتلا ىلا لاتحيو

 اوناكف « "كل ال , دخن : ةلوأتملا نيح مهنم هيطعي نل لوقيو « نيكاسلاو
 رفظ نأ ىلإ . همالكب هدارأ امل اقباطم اباوج مهنم دحأ نم عمسي الو « نوذخأي

 ءذخ : مهدحأل لاق هنأ كلذو « هتينمو هدوصقم ىلع لصحو « هتيغبب موي تاذ

 . كنم ال , هذخا : هل لاقف كلال

 قزرلا ءىجم لبق مهيلا رظن  ةّيِقْبَس وأ « قلخ ىلا فارشتسا كبعلل ناك نإف

 ائيش هسفن ليني الأ  ةبدألا قح ىف بجاولاو عرولا اذه ىضتقمف « هدعب وأ

 لامحلا بويأ ةصقك . هسنج ءانبأ ىلا هرظن ىف هسفنل ةبوقع « لاخلا هذه ىلع هيتأي امم

 )١( هللا نم : يأ ؛ كنم ال هذآ : ريخألا باوج ناكو ؛ كلال هلل هذخخ : ريبعتلا اذهب دارملا لعل .

 ) عجارملا ( .

 انيردرا



 نيدم ىلأ خيشلا نع ىور اكو « ةفورعم ىهو . امهنع هللا ىضر لبنج نب دمحأ عم
 . هنع هللا ىضر

 : اه لاقف ؟ اذه نيأ نم ىرت اي : هل تلاقو « هسفن هتعزانف « حمقب لامح هانأ

 ءارقفلا ضعبل هعفدي نأ هباحصأ ضعب رمأو ؛ هللا ةودع اي ءوه نبأ نم فرعأ انأ

 لالحلا ُلحأ ؛ لبق دقو .. ىلاعت قحلا ةيؤر لبق  قلخلا ثأر اموكل « ام ةبوقع

 حرص دقو . لاجرلاو ءاسنلا نم ادحأ هيف تلأس الو « لاب ىلع كل رطخي مل ام

 مامإو « ةقيرطلا خيش  هاندصق ىذلا ضرغلا حضوأو « هانركذ ىذلا ىنعملا .اذبب

 هنإف « هنع هللا ىضر ىودهملا زيزعلا دبع دمحم وبأ  نيرخأتملا نم ةقيقحلا لهأ

 ؛ دروأ لوبق وأ ءاطعو لخأ ىف ةبسن قلخملا نيبو كنيب نوكي الأ عرولا نأ ملعا : لاق

 . ءايشألا عيمج نم ارهاط هيلا أي نأ وهو « ىلاعت هلل قبسلا نوكي نأو

 "»؛ ٍةَرْم لأ مك انقل ي ىدارف انومشسج دقلو.» : لاق ؟ لمعلاو ملعلاو

 ف ال : ةبسن هنيبو هنيب نوكي الو « لابلاب قزرلا رطخي الأ عرولا : اضيأ لاقو

 ؟.ال مأ لكأيأ : ىردي ال هنأل « ةرشابملا دنع الو ليصحتلا

 اذاف ؛ نوكسلاو ةكرحلا ىف هللا ىرتو الا نكست الو كرحتت الأ عرولا : اضيأ لاقو

 . هللا عم ىقبو « نوكسلاو ةكرحلا تبهذ هللا ىأر

 اذاف « هيف هللا تيأر الا ائيش تيأر ام : مهضعب لاق اي « اهبف ال فرظ ةكرحلاف

 . ءايشالا تبهذ هللا ىأر

 طوقسب هللا دي نم لخخأ ام # قلطملا لالخلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ : اضيأ لاقو .

 هللا ىسْنُي ال ىذلا وه.لالحلا : مهضعب لاق اذهو ؛ لكوتلا ماقم اذهو « طئاسولا

 . ىنعملا اذه ىف اهب ربع ىتتلا تارابعلا نم اذه ريغ ىلا « هيف

 « تادهاشملا ىف نوقرتفي مث « مهقازرأ نولكأي مهلك ديبعلا : ةفئاطلا هذه ضعب لاقو

 هقزر لكأي نم مهنمو « نابتماب هقزر لكأي نم مهنمو « لذب هقزر لكأي نم مهنمف
 . ةلذ الو راظتتا الو ٍةَْهَم الب : زعب هقزر لكأي نم مهنمو « راظتناب

 نولذيف « قلخلا ىديأ نودهشي . لاّوسلاف  لذب مهقازرأ نولكأي نيذلا امأف

 )١( ماعنألا ةررس نم 54 ةيآ نم . -
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 . دكو ِةَنهَمِب هقزر مهدحأ لكأي . عاّنصلاف نابتماب مهقازرا نولكأي نيذلا امأو مه

 , هتعلس قافك مهدحأ رظتني . راجتلاف  راظتناب مهقازرأ نولكأي نيذلا امأو

 , هراظتناب بذعم « بلقلا بذعتم وهف

 ةيفوصلاف لذ الو راظتنا الو ِةنْهَم ريغ نم رعب مهقازرأ نولكأي نيذلا امأو
 . "”ةزعب هدي نم مهتمسق نوذحخأيف « زيزعلا نودهشي

 بابسألا امثا ء« بابسأ ناميالا عم سيل : هنع هللا ىضر هللا دبع نب لهس لاق

 . مالسالا يف

  ناميالا ةقيقح ىف سيل هانعم . هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط وبأ خيشلا لاق

 ماقم ىف دجوي - قلخلا ىف عمطلاو اهتيؤر امنا « ايلا نوكسلاو بابسألا ةيؤر
 | . مالسالا

 اذه ىف الصف '””  ننملا فئاطل ١ ىف ىلاعت هللا همحر فلؤملا دقع دقو

 عوضوملا اذه ىف هلقن انيأرف « ىنبمو الصأ ةينيدلا بادآلا فئاظو عيمجل هلعجو ىنعملا

 . لمألا حاجنب هللا ءاش نإ لفكتلاو « لمعلا باوص نم

 همهفي ال - صوصخملا عرو نأ : هللا كمحر ملعا : هنع هللا ىضر لاق

 بحلاب اوليمي وأ « هريغل اونكسي 'نأ نع مهعروت  مهعرو ةلمج نم ناف « ليلق الإ

 فوقولا نع مهعرو  مهعرو نمو . هريخو هلضف ريغ ىف مهعامطأ دتمت وأ « هريغل

 نع مهعرو  مهعرو نمو بابرألاو دادنالا علخو « بابسألاو طئاسولا عم

 . تايلجتلا راونأ ىلا نوككسلاو تاعاطلا ىلع داتعالاو « تاداعلا عم٠ فوقولا

 نع اوعروت . ةرخآلا مهعفرت وأ « ايندلا مهنتفت نأ نع مهعرو  مهعرو نمو
 . ءافص ةرخخآلا عم فوقولا نعو « ءافو ايندلا

 ريسأ انأف « لصوملا ديرأ  دادغب .نم تجرخ : ءاروشاع نب ناؤع خيشلا لاق

 اهسبالمو اهبكارمو اهتعفرو « اههاجو اهزعب ىلع تضرع دق  ايندلاب انأ اذإو

 الجاع « ءازجلا هنم رظننيو « هلل لمعي هنأ دارملا امئاو ؛ ارجات وأ اعئاص لمعي ال فوصلا نأ اذه ىنعم سيل 0

 ( عجارملا ) . , ةلذم الو لاوس نود ؛ الجأ وأ

 . ىردتكسلا هللا ءاطع نبال : نئملا فئاطل (؟)

 .؟ ؟ه



 اهروصقو اهروحب هنجلا ىلع تضرعف « اهنع تضرعأف  اهتايهتشمو اهتانيزمو

 ىلوألا عم تفقو ول . ناؤع اي : ىل ليقف « اهب لغتشأ ملف  اهرامثو اهرابنأو

 (« كلل نحن اهف  انع كانبجحلل  ةيئاثلا عم تفقو ولو « ةيناثلا نع كانبجحل

 . كيتأي نيرادلا نم كطسفو

 تججح  ةيردنكسالا قرشب اميقم ناكو . ىبرغملا نمحرلا دبع خيشلا لاقو

 اذإف « ةيرددكسالا ىلا عوجرلا ىلع تمزع جحلا تيضق املف « نينسلا نم ةنس

 ماعلا ىف تنك اذا : ىسفن ىف تلقف « اندنع لباقلا ماعلا ف كنإ : ىل لوقي ّنعلا

 ىلا تيتأف «؛ نملا ىلا باهذلا ىل رطخف « ةيردنكسالا ىلا دوعأ الف .انهه لباقلا

 . مهرجاتمو مهعئاضب وجرخأ دق  راجتلاب اذاو « اهلحاس ىلع اموي انأف « ندع

 , ءاملا ىلع ىشمو , رحبلا لع هتداجس شرف لجر اذاف ترظن مث

 حلصي مل نم : ىل لوقي ىلعلا اذاف « ةرخآلل الو ايندلل حلصأ مل : ىسفن ىف تلقف

 . انل حلصي  ةرخآلل الو ءايندلل

 لجع نمل قيرطلا معن عرولا : هنع ىلاعت هللا ىضر نسحلا وبأ خيشلا لاقو

 لوقلاو « هللا نعو « هللا نم ذخألا ىلا عرولا مهب ىبتنا دقف « هباوث لجأو هئارين

 مومع ىف مهف « ةقئافلا ةريصبلاو « ةحضاولا ةنيبلا ىلع هللابو هلل لمعلاو « هللاب

 « نوركفتي الو نوديري الو نوراتخي الو « نوربدي ال  مهلاوحأ :رئاسو « مهتاقوأ

 « هللو هللاب الا  نوكرحتي الو نوشطمي الو ء نوشمري الو نوقطني الو نورظني الو

 نيع ىف نوعومجم مهف «رمألا ةقيقح ىلع ملعلا مهب مجه « نوملعي ثيح نم
 . ىندأ وه اميف الو « ىلعأ وه اميف نوقرفتي ال  عمجلا

 تالزانمل ظفحلا عم « مهعرول « اباوث هنع مهعزوي هللاف  ىندألا ىندأ امأو

 فورصم وأ ؛ ايندب بوجحم وهف  نازيم هلمعو هملعل نكي مل نمو ؛ مهيلع عرشلا

 اذهف « هلمعب هللا ىلع ةلذلاو « هلثم ىلع رابكتسالاو , هقلخل ززعتلا هئاريمو « ىوعدب

 اذه نع نوعروتي سايكألاو ؛ كلذ نم مظعلا هللاب ذايعلاو « نيبلا نارسخلا وه

 , هنم هللاب نوذيعتسيو « عرولا
  هقلخلا اعضاوتو « هبر ىلا اراقثفاو « هسفنل اراقتحا هلمعو هملعب ددزي ل نمو
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 . "'وهجحلصُم نع مهحالصب نيحلاصلا نم اريثك عطق نم ناحبسف . كلاه وهف

 ! مهدجوم نع مهداسفب نيدسفملا نم اريثك علطق [ك ا

 . "'( ملعلا عيمسلا وه هنإ هللاب ذعتساف ١

 عرولا اذه هئابحأ ٍةعباتب كيلع نمو « هئايلوأ ليبس هللا َكَمّهَف « رظناف : لاق

 نم عونلا اذه لثم ىلا كمهف لصي ناك له  هنع هللا ىضر خيشلا هركذ ىذلا

 ؟ عرولا

 لوقلاو «هللا نعو « هللا نم ذخألا ىلا عرولا مهب ىبننا دق : هلوق ىرث الأ

 لادبألا عرو وه اذهف « ةقئافلا ةريصبلاو « ةحضاولا ةئيبلا ىلع هللابو هلل لمعلاو هللاب

 . ىبتنا « مهولا ةبلغو « نظلا وس نع أشن ىذلا نيعطقنملا عرو ال « نيقيدصلاو

 ( ريونتلا ١ بحاص مالكب ةقلعتملا ةدئافلل امبمتت , انهه ىفاعملا هذه اندروأ امناو

 اذه نم بسنأ عضوم ىف اهيف نايب ديزم ىتًايسو . عمطلل الباقم عرولا نوك نم

 . ( هرخخا ىلا ( قئثالخلا نم ذححالا ىلا كدي ندمت الو : هلوق دنع

اذه نم لعلو « ةقيقحلا ىلع هيلا لعفلا دانساو «هبر ركذ نع هحالصب حلاصلا دبعلا لغاشت كلذب ىنعي( ١
 

 . انيلصم الو انقدصت الو « انيدتها ام هللا الول هللاو : هتاوزغ ئدحا ىف هللا لوسر ةباحص هدشانت ام بابلا

 ( عجارملا ) ٠ . مهسفنأ ىلا ال مهبر ىلا مهحالص اودنسا دقف

 , لما ةروس نم 18 ةيآأ نم ( ؟)

 فخ



 نوتسلاو ةيصاحلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ( مولا 1 ءىش َكلَداَق آمر

 : دابع نبا لاق

 ىلا اهدايقنا ةصقانلا سفنلاو « ةيدوجولا ةقيقحلا دض وهو ء ىمدع رمأ مهولا
 . امهنيب ةبسانملا دوجول « ةتباثلا قئاقحلا ىلا اهدايقنا نم دشأ  ةلطابلا ةيمسولا رومألا

  بذاكلا نظلا قيدصت عمطلا نأل « ةلطابلا ماهوألا ىلا دايقنا سانلا ىف عمطلاو

 مهمه قلعتي الف ؛ اذه نع لزعمب قئاقحلا بابرأو « عمطم ريغ نم عمط مبيف عمطلاو
 ماهوألا رابتعا طقس دق «ءءب الا نوقتي الو « هيلع الا نولكوتي الو هللاب الا

 ةفاصب اوفصتاف « عمطلا مهنع لازف « مهبولق نع رايغألاب ةقلعتم ىه ىتلا تالايخلاو

 . ةيضارلا ةشيعلاو « ةبيطلا ةايحلا ممل تناكف « عرولاو ةعانقلا

 , نيضارلا لاوحنأ تايادب نم ىهو « نيقيلا تاماقم نم مظع ماقم ةعائقلاو

 عيمج هلزنم باب ىلا ءاج ول ىتح « اعناق دبعلا نوكي ال : نيفراعلا ضعب لاق
 : كلذ ىلا رظني مل هيلع ضرعف « ةمعنلاو عاسنالا نم ايندلا لهأ هيف بغري ام
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور دقو .(١1:هلاحب هنم ةعانق « هباب حتفي ملو
 . 29 ًةبيط ةايح ُةُئييْحْنَلَف » ىلاعت هلوق ىنعم ىف  ملسو
 . ةعانقلا ىه : لاق

 لا جوت همك و« هيلع ع ل رظنو هلاحب ةعانقلا ىلا فرصنا دق دبعلا نأ ىلا انه ةراشالا ( ) ١

 . لحفلا ةروس نم 59 ةيآ نم (7)
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 تشع
9 

 ىف امل للذتلاو « ممل قلمتلاو « قلخلا ىف عمطلا ىلا هرجي الو , دبعلا دوقي ال

 « ارضوأ اعفن  سانلا ىديأب نأ مهوتي امدنع دبعلاف « مهولا لثم ءىش  مهبديأ
 دبعلا بجحي مهولاف « مهيلع دمتعيو ؛ مهل للذتيو « مههف عمطي اعنم وأ ءاطع وأ
 . هنم هللا انذاعأ . هاوس ام ىلا هفرصيو « هللا نع

 « هللا ديب قلخلا رمأ نأو « هللا وه  راضلاو عفانلا نأب نمؤي نأ دبعلا ىلعف

 ىلع نوردقي فيكف ! مهسفنأ عفن نع نوزجاع مهناو « هللا ةضبق ىف اعبمج مهأو

 ؟! مهريغ عفن
 ؛ ه6 ةيآ) ؛ ملس بلقب هللا نأ نم الا نون الو لام عشب ني ال موي ) : ىلاعت لاق

 ( ءارعشلا ةروس نم 3

 . ىلاعتو هناحبس هللا الا ءىشب هل قلعت ال ىذلا وه  ملسلا بلقلاو



 نوتسلاو ةعبارلا ةمكحلا
 : هلل ءاطع نبا لاق

 ) اهلاقعب

 : دابع نبا لاق

 بحجوم  اهركش مدعو اهنارفكو « اهنم ةدايزلاو « اهئاقبل بجوم معنلا ركش

 . اهباصقنو اهلاوزل
 هللا نإ : ىلاعت هللا لاقو ©« مكنديزأل متركش نفل » : ىلاعت هللا لاق

 نم مهسفنأب ام اوريغ اذا : ىأ" مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال
 . مركلاو ناسحالا نم مهيلا هنم ام ىلاعت هللا ٌريغ «  معنلا ركش ىهو « تاعاطلا

 . معنلا ديق ركشلا : اولاقف « ةظفللا هذه ىلع مجعلاو برعلا ءامكح تعمتجاو

 , دوقفملل ديصو « دوجوملل ديق ركشلا : اولاقو
 تيعور اذاو « قاوطا ىهف  ركشلاب تيعور اذا معنلا : لاقي ناكو

 ( ناسللاب ركشو « بلقلاب ركش : هجوأ ةثالث ىلع ركشلاو . لالغا ىهف  رفكلاب

 . حراوجلا رئاسب ركشو

 , هماعنا ببسب معنملا مظعت نع ءىبني لعف : ةغل ركشلا ) ١(
 . هلجأل قلخ اميف هيلع هب هللا معلأ ام عيمج دبعلا فرص وهف ؛ حالطصالا ىف ركشلا امأ
 . لاقعلاب ديقت مل نا رافنلا اهئأش نم ىتتلا لبالاب معنلا هيبشت ةروص انه : اهاقعب اهديق دقف اهركش نم
 , دوقفملل ديصو دوجوملل ديق ركشلا : ءامكحلا ضعب لاق

 . مهاربا ةروس نم ال ةيانم (؟)

 دعرلا ةروس نم ١١ ةيا نم ( ” )

 نو



 ع

 مكبامو ١ : ىلاعت هللا لاق « ىلاعت هللا نم اهلك معنلا نأ ملعي نأ : بلقلا ركشف
 حدملاو دمحلا ةرثكو « ىلاعت هللا ىلع ءانثلا : ناسللا ركشو 20( هللا نمف ةمعن نم
 ةمعنب امأو ]8 ىلاعت هللا لاق « اهرشنو اهراهظاو « معنلاب ثدحتتلا هيف لخديو « هل

 . (90ةردحف كبر

 . ركش اهركذت ناف « معنلا اوركذت : هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع لاقو
 . مهل ءاعدلاو مهيلع ءانشلاب طئاسولا ركش . اضيأ ناسللا ركش نمو

 ١ : لاق هليقَع هللا لوسر نأ : هنع هللا ىضر  ريشب نب نامعنلا ثيدح ىفو

 . ( هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نمو «ريثكلا ركشي مل ليلقلا ركشي مل

 سانلا رك ٠ : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ديز نب ةماسا نعو

 . سانلل مهركشأ
 مالك دنع ىلاعت هللا ءاش ,نإ باتكلا رخخآ ىف ىبعملا اذه ىلع مالكلا ا

 : ىلاعت هللا لاق . حلاصلا لمعلا اهب لمعي نأ : حراوجلا رئاس ركشو . هيلع فلؤملا

 . اركش لمعلا لعجف ©!( اركش دواد لآ اولمعا »

 5 7 هال 5 0 قلاب
 لوسر اي : هل ليقف « هامدق تخفتنا ىتح ماق هنأ : هُم ىبللا نع ىورو

 نوكأ الفأ : لاقف ؟ رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو « اذه لعفتأ « هللا

 ؟ نينيعلا ركش ام : هل لاقف : هنع هللا ىضر مزاح ابأ لجر لأسو .اروكش ادبع
 امف : لاق « هترتس ارش امهب تيأر اذاو  هتنلعأ  اريخ امبب تيأر اذا : لاق

 ارش امهب تعمس اذاو « هتيعو  اريخ امبب تعمس اذا : لاق ؟ نينذألا ركش

 , هتنفد

 وه اقح عنمت الو « كل سيل ام امبب لخُأت ال : لاق ؟ نيديلا ركش امف : لاق
 املع هالعأو « اربص هلفسأ نوكي نأ : لاق ؟ نطبلا ركش امف لاق . امهيف هلل

 )١( لحنلا ةروس نم ه9 ةيآ نم .

 ةيا (؟) ١١ ىحضلا ةروس نم .

 )*( ةيا نه ١ ابم ةروس نم .



 نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو ) : ىلاعت هللا لاق ا : لاق ؟ جرفلا ركش امف لاق

 ش "'( .نيمولم ريغ مهناف مهئاميا تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ

 هيف امهتامعتسا  هتطبغ اعيش تيأر نإ : لاق ؟ نيلجرلا ركش امف : لاق

 . ىلاعت هلل ركاش تنأو « هلمع نع امهففك  هتقم اكيش تيأر نإو

 , ءاسك هل لجر لثمك هلثمف  هئاضعأ عيمجب ركشي ملو « هناسلب ركش نم امأف

 . رطلاو جلثلاو « دربلاو رحلا نم كلذ هعفني ملف « هسبلي ملو هفرطب هذخّأف

 ناسللاب ركذو « نانجلاب ةفرعم ركشلا : لاق نم لوق  ركشلل تارابعلا عمجأو

 ٠ , ناكرألاب لمعو

 هلأس نيح « هنع هللا ىضر دينجلا هلاق ام  معنلا ركش نم مزاللا ردقلاو

 ىضر ىرسلا ىدي نيب تنك : هنع هللا ىضر دينجلا لاق . هنع هللا ىضر ىرسلا

 : ىل لاقف ء ركشلا ىف نوملكتي ةعامج هيدي نيبو « نينس عبس نبا انأو « هنع هللا

 نوكي نأ كشوي : لاقف ! هتمعنب هللا ىصعي الأ : تلقف ؟ ركشلا ام , مالغ اي

 ! ةملكلا هذه ىلع ىكبأ لازأ الف . كناسل هللا نم كظح

 مكسفلأ ىفو ) : ىلاعت لاق ؛ ةديدع مهيلع هلاضفأو « ةريثك دابعلا ىلع هللا معن

 , ( تايراذلا ةروس نم ؟١ ةيا ١) ( نورصبت الفأ

 اودعت نو » ىلاعت لاق . ىصحت الو دعت ال  دابعلا ىلع هللا اهغبسأ ىتلا معنلا هذهو

 ( لجنلا ةروس نم ١4 ةيا ) « محر روفغل هللا نإ اهوصحت ال هللا ةمعن

 نإ اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو هرقلأس ام لك نم ماتآو » : ىلاعت لاقو

 ' ( ميهاربا ةروس نم ”4 ةيا ) « رافك مولظل ناسنالا

 همعن ىلع  ىلاعتو هلاحبس  هركشي نأو « هللا دمحي نأ  امئاد  دبعلا ىلعف
 ظ : هلضفو

 . نرسّؤملا ةروس نم ١ ةيار ءه ةياع١

 نس



 ىباذع نإ مترفك نئلو مكنديزأل متركش نثل مكبر نذأت ذإو » : ىلاعت لاق
 . ( مهاربا ةروس نم ا/ ةيا) ( ديدشل

 .اهظفح : ءايشأ ةثالثل نماض ةمعنلا ركش  هحرش ىف « قورز خيشلا لاق

 لاصتاو « لآملا ىف اهتكربو لاحلا ىف اهتدايزو « لاقتنالاب « لاخلا رييغتو « لاوزلا نع
 1 . لالخإ الب ةيفاعلا هجو ىلع هالومب دبعلا

 « برلا تقمو « بلقلا شيوشتو « بلسلل نماض ركشلا مدعو
 « « اهتارفكو ةمعنلا دوحج حبقأ امو « اهلضف مظعأ امو « ةمعنلا ركش لمجأ امف

 ١ 0 ا اا : لئاقلا رد هّللو

 معتلا ليزت ىصاعملا ناف اهعراف ةمعل ىف تنك اذإ

 ملقهلا عيرس هلالا نإف 2 هلاإلا ركشب اهيلع موادو

 ندرضرا



 : هللا ءاطع نبا لاق

 َكِلَذ َنْوْكَي نأ  ُهَعَم َكِتَءاَسِإ ماَوْدَو ,كِتلِإ هِناَسْحِإ ٍدوُجُو ْنَم فحح ٠
 . "7 ( َنوُمْلْعَي آل ثْيح ْنِم مُهُجِر دكلستَس ) : ْكلأ اَجاَردِتْسا

 : دابع نبا لاف

 ماودلا عم هنم فوخللا مدعو « نينمؤملا تافص نم معنلاب جاردتسالا نم فوخلا

 بوكر ل جاردتسالا تارامأ نم : لاقي . نيرفاكلا تافص نم ةءاسالا ىلع

 اذهو « ةلصولا قاقحتسا ىلع ةبوقعلا ريخأت لمحو « ةلهملا نمزب رارتغالاو « ةقيسلا

 نورعشي ال ىأ ( نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس ١ ىلاعت لاق « ىفخلا ركملا نم

 مهجردتسي « كلذك اوسيلو ؛ ءىش ىلع مبنأ  مهماهوأ ىف ىقلي نأ وهو « كلذب

 اوركذ ام اوسن املف » : ىلاعت لاق ا” « ةتغب مهذخاي ىتح ؛ اعيشف اعيش كلذ ىف

 انحتف ىأ « ( ءىش لك باوبا مهملع انحتف ١  مهئايصعو مهتفلاخم ىلا ةراشإ (  هب

 ظوظحلا نم ( اوتوأ امب اوحرف اذا ىتحم » ةيهافرلا باوبأو ةيفاعلا بابسأ مهيلع
0 0 0 

 اذإف ١  ةاجف ىأ ( ةتغب مهاندحأ ١  انيلا مهعوجرب اهيلع اوركشي ملو « ةيويندلا

 . ةمحرلا نم نوطناق نوسيا ىأ © نوسلبم مه

 . ثيح نم مهجردتسس ١ : ىلاعت هلوق ىف هنع هللا ىضر هللا دبع نب لهس لاق

 ؟18م . ملقلا ةروس 44 ةيآ نم )١(
 . ماعنالا ةروس نم 44 ةيآ )١(
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 اوبجحو « ةمعنلا ىلا اونكر اذاف « اهيلع ركشلا مهيسننو « معنلاب مهدمن « نوملعي ال

 ْ . اوذخأ معتملا نع

 مهانيسنأو « ةمعن مهل انددج  ةئيطخ اوثدحأ املك : هللا ءاطع نبا لاقو

 . ةئيطخلا كلت نم رافغتسالا

 لاملاو غارفلاو ةحصلاب : كيلا قحلا ناسحا ماود نم  ديرملا اهيأ ب

 ١ كلذ نوكي نأ  ركشلا مدعو ريصقتلاو ةلفغلاب : هيلا كتءاسإ ماود عم نينبلاو

 . ( نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس ) ؛ ىلاعت لاق اجاردتسا

 . مهركذي نم مهملا لسريو « همعنب هدابع ىلع معني  ىلاعتو هناحبس  هللاف
 اوحرفو « اونامطا اذا ىتح « معنلا مه طسب  اوضرعأ اذاف « هيلع مهديو « هب

 . ةتغب مهذخأ هللا مهاتآ امب

 مهل ىلمن امإ مهسفنأل ريخ مهل ىلمث امنأ اورفك نيذلا نبسحي الو ١ : ىلاعت لاق

 ( نارمع لآ ةروس نم ١18 ةيآ) « نيهم باذع مهو امِإ اودادزيل

 ردابي نأو « اهقح فرعي نأ  ةمعنب هيلع هللا معنأ اذا ناشنالا ىلع بجاولاف

 كبر ةمعنب امأو « ناسللاب ركشلاو دمحلاب اقطن : المعو اداقتعاو اقطن . اهركش ىلا

 نمف ةمعن نم مكب امو » هيلإ اهدانساو همعن ىف معنملا دوهشب اداقتعاو « ثدحنف

 (اركش دواد لا اولمعا ( هتمعنب هنايصع مدعو « هللا ةعاط ىف اهفرصب المعو ( هلل

 ةمعنلا بلس هيلع فيح الاو « ةمعنلا قح ىدأو « هللا ركش دقف اذه لعف نإف

 همعن بلس اناقوو ءاهقح ءادأو ءهمعن ركش ىلا هللا انقفو . جاردتسالا وأ

 . هجاردتساو

 ؟ م



  نوتسلاو ةسداسلا ةيكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ول : لوقيف "هلع َُبوُقُْلاَركَوَ « بدألا ءئِسي نأ  ٍديِرُملا ٍلْهَج نيد
 ْعَطْفُب دَقَف , "ةاَعبإلا 00 , "ةادمإلا َمطَقَل بذأ َعوُس اذه َناَك

 و

 َماَقَم ْماَقُي ُدَقَو . "ديما عم الإ ْنْكَي مل لَ , زفتي ال ُتْيَح ْنِم هَ ُدَدَمْلا

. 0 # 

 ( "دير امو َكيِلْخُي نأ الإ ْنُكَي ْمَل ْوَلَو , ىرذي ال َوُهَو ب ةدْعْبْلا

 : دابع نبا لاق

 بجوم ديرملا بدأ ءوسو « هركذ مدقت ىذلا جاردتسالا نم عون اذه
 ؛ هتبوقعل

 . ةيفحخ اهنمو « ةيلج اهنمو « ةلجؤم اهنمو « ةلجعم ابنمف : ةفلتخم تابوقعلا نكلو

 . باجحلا دوجوب ةبوقعلا : ةيفخلا ةبوقعلاو « باذعلاب هبوقعلا : ةيلجلا ةبوقعلاف

 ١( همعز بسحب هنطاب ىف الو « ماقسالاو ايالبلاب هرهاظ ىف بقاعي ال ىأ : هنع ةبوقعلا رخؤت ,
 . هللا لضف نم دري ام وهو ءددم عمج : اهحتفب وأ « دمأ ردصم ؛ ةزمحلا رسكي : دادمإلا عطق (؟ )

 . هعم هروضح مدعب هنع ءىسملا دعب ىأ : داعبالا بجوأ (* )

 هنأل « ديرملا لهج نم كلذ ناك اما ىأ « هلبق امل ليلعت اذه : رعشي ال ثيح نم هئع ددملا عطقي دقف

 . رعشي ال ثيح نم هنع ددملا عطقي دق

 ناكل  ددملا نم ةدايزلا عنم الا  هنع ددملا عطق نم نكي مل ول ىأ : ديزملا عنم الإ نكي مل ولو (؛ )

 . فون« ول: باوجف . دادمالا طق ىف ايناك كلذ

 , ىردي ال وهو « دعبلا ماقم ىف ديرملا كلذ ماقي دق ىأ : دعبلا ماقم ماقي دقو ( © )

 ابيأ كيلخي نأ الا دعبلا ماقم ىف هتماقا نم نكي مل ولو ىأ : ديرت امو كيلخي نأ الا نكي مل ولو (1)

 باوجف دعبلا كلذ ىفكل املع كترصن عنو « كسفن كيلع طلسي نأب : ديرت امو  ءىسملا دبعلا

 ش . اضيأ فوذحم ولو

 نيب رضاح هئأكو « ديرملا بطاخي هللا ءاطع نباف ؛ روضحلا ىلا ةبيغلا نم تافتلا : بولسألا اذه ىفو .

 1 1 . بدألا موس نم هنم ردص ال كلذو « هيدي

 فود



 بدألا ةواسا لهأل باجحلاب ةبوقعلاو ) بونلاو اياطخلا لهأل هباذعلاب ةبوقعلاف

 نم ديرملا ىلع دشأ  ةلجؤملاو ةيفخلا ةبوقعلا نوكت دقو « بويغلا مالع ىدي نيب
 . ةلجعملاو ةيلجلا ةبوقعلا

 دعبلا ماقم هتماقاو ,هنع ددملا عطق نم هركذ ام : ةيفخلا ةبوقعلا كلت لاثمو

 ظ . هانركذ ىذلا باجحلا عوقو أدبم وه اذهو « هنع

 ناك  ديتعلا لاحلا ىف ىلاعت هللا نم ةمحر هكرادتت ملو « ديرملا هب ىلتبا اذإف

 سنألا لدبتو « هبلق ىلع باجحلا عوقوو « هللا نيع نم هطوقسل ابجوم كلذ
 : ىلوألا لاخلا ةدواعم كلذ دعب هنكمي ملو « ةملظلاب ءايضلا خاستناو ؛ ةشحولاب
 هنع فسكدتف « ةلصحتملا تادراولاو « ةلصتملا تادادمالا هنع عطقنت كاذ ذا هنأل
 ىف ىلاعت هللا دونج هذهو . ثايبلاو تافوشكلا هنع رتتستو « نافرعلا سمش ذقيح

 هيلع ذوحتساو « نالذخلا ىف عقو كلذب ىلاعت هللا نم ةرصنلا دقف اذاف « دبعلا بلق

 هسفن ىوه ةعباتم ىلا عجرو : ركملا ءىيس هب قاحو « ركذلا هاسنأف « ناطيشلا

 مدعو « رودقملا ءوس نم هللاب ذوعنف « ةراتخما ةوفصلا ةرئاد نم جرو « ةرامالا
 هركذ ىذلا مالكلا نم هسفنل ديرملا هب جتحا امو ؛ رومألا لئاوأ ةاعارم ىلا قيفوتلا

 ول : هلوق نأل « بزال ةبرض هيلإ ةبوقعلا هله هجوت ىضتقي هللا همحر فلؤملا

 وه اذهو « هلامعأل هناسحتساو هلاحب هاضر ىلع ليلد ملا بدأ ءوس اذه ناك
 دادزال هيلا الصاوتم ناك ولو « هنع ددملا عطق هاضتقا ىذلا ديزملا مدع هل بجوملا
 ملو « هركم نم افوخو « هيلإ اراقتفاو « هبرل اعضاوت ؛ بدألا ءوس هنم عقي.امدنع

 . اهضري منو « هسفن لاح نسحتسي
 هللا عم ابدأ كل رمثي بدأ ءوس لك : هنع هلل ىضر سابعلا وبأ يديس لاق:

 ىضتقا ىذلا ديري ام نيبو هنيب ةيلختلا اضيأ هل بجوأ ىذلا وهو بدأ رهف ىلاعت
 ناكو « هسفن ةيٌّؤر نع دعبل  برقلا ىف اماقم ناك ول ذا ؛ دعبلا ماقم هتماقا هل

 هتدارإب ام رمأ ىلع مدقأ نإف « هب هللا دارم عم افقاو ناكو « اهتدارإ ىف اهل امهتم

 ؛ هكلاسم هيلع دسو « هدارأ ام هيلع قوعو « ةمصعلاب ىلاعت هللا هكرادت هتوهشر

 . كلذ نم دارأ امو «هلخي ملو

 سال



 كنم دصق ريغ نم كيلع ربلا لامعأ لوخد : ثالث قيفوتلا ةمالع نم : لاقيو

 هللا ىلا راقتفالاو . ًاجللا باب حتفو « اهيف ىعسلا عم كنع ىصاعملا فرصو « اهلا

 ىعسلا عم كيلع تاعاطلا رسعت : ثالث نالذخلا ةمالع نمو . لاوحألا لك ىف ىلاعت

 ؛ ىلاعت هللا ىلا أجللا باب قلغو « اهبنم برحلا عم كيلع ىصاعملا لوخسذو « اهيف
 . لاوحالا ىف ءاعدلا كرتو

 : هنع هللا ىضر صفح وبأ لاق كلذلو ؛ فوصتلا ىف مظع عقوم هل بدألاو

 نمف . بدأ ماقم لكلو « بدأ لاح لكلو « بدأ تقو لكل « بدأ هلك فوصتلا

 ثيح نم ديعب وهف ب بادآلا عيض نمو « لاجرلا غلبم غلب تاقوألا بادا مز

 . لوبقلا نظي ثيح نم دودرمو « برقلا نظي
 « احلم كلمع لعجا . ىبب اي : ميور ىل لاق : فيفخ نب هللا دبع وبأ لاقو

 بدألا دحأ ءاسأ امف « انطابو ارهاظ بدألا مزلا : مهضعب لاقو . اًقيقد كبدأو

 . انطاب بقوع الا انطاب بدألا دحأ ءاسأ امو « ارهاظ بقوع الا ارهاظ
  بدألا دح نع ديرملا جرس اذا : هنع هللا ىضر ىرصملا نونلا وذ لاقو

 ٠ . ءاج ثيح نم عجري هلاف

 . تقم هتقوف  تقولل بدأتي مل نم : هنع هللا ىضر ىروثلا لاقو

 ريثك ىلا انم جوحأ بدألا نم ليلق ىلا نحن : هنع هللا ىضر كرابملا نبا لاقو

 . ملعلا نم

 نمو : هل ليقف ! بدألا ءىيسب تسل : لاقف ! بدألا ءىماي : مهضعبل ليقو
 ظ . ةيفوصلا : لاقف ؟ كبدأ

 بادآل عبت رهاظلا بادآو « هنطابو هرهاظ ىف ٌةماع ديرملل ةمزاللا بادآلاو,
 . اهلك قالخخالا نساحمب ىلحتلا ىه نطابلا باداو « نطابلا
 ىفرمأ مث . ىييدأت نسحأف ىبر ىنبدأ ١ : لاق هنا هيَ هللا لوسر نع ثيدحلا ىفو

 7( نيلهاجلا نع ضرعأو « فرعلاب رمأو وفعلا ذخ ١ : لاقف , قالخألا مراكمب

 )١( فارعألا ةروس نم ا١وؤ ةيآلا ,

 قرا



 . ةدهاجماو ةضايرلاب الا هدييأتو ىلاعت هللا قيفوت دعب كلذ كل لصحب الو

 رومأم دبعلاو « بدألا ءوس ىلع ةلوبحم سفنلا : هنع هللا ىضر هللا ءاطع نبا لاق

 نع هدهجب اهدري دبعلاو « ةفلاخما ناديم ىف اهعبطب ىرجت سفنلاف « بدألا ةمزالمب

 . اهداسف ىف اهكيرش وهف اهئانع قلطأ نمف « ةبلاطملا ءوس
 صخش برف « صاخشألا فالتخاب ةضايرلاو ةدهاجملا نم هانركذ ام فلتخيو

 ةاناعم ريثك ىلا كلذ ىف جاتحي ال  ةداقملا لهس ةيجسلا ميرك « ةرطفلا ىكذ

 ةدايز ىلا جاتحي مرج الف اذه سكع ىلع هلاح نوكي صخش برو « بعت الو

 . هتزيرغ ناصقنو « هترطف ةءادرل ؛ ةدهاجم ةدشو ةسرامم ةوقو « بعت

 خياشملا ةبحص ىلا ديرملا جاتحي هلك اذهلو ؛ ىصحت ال تاجرد نيذه نيبو

 .هريغ دارم ىلع هلاعفأ رجت مل نإ هنأل : مهيهاونو مهرماوأ عابتاو « مهبادآب بدأتلاو

 كلذو « غلبم لك ةدهاجلاو ةضايرلا ىف غلب ول و . ىوحلا نع لاقتنالا هل حصي ال

 . هسفن باجح ةفاثكل

 بدأتلاب : لاقف ؟ هجاجوعا لجرلا مّرقي اذامب : هنع هللا ىضر قاقدلا لكس دقو

 تكرزت كلذ ىلع دبعلا ماد اذإف « الاطب ىقب  مامإب بدأتي مل نم ناف مامإب

 نوكتف « كلذ راونأ هرهاظ ىلع رهظو « هقالخأ تبذبعو «هبلق رهطو « هسفن

 بانتجا ىلع .ةظفاحملا ىلإ دب هب ىهتنت ىتح ؛ بدألا مامزب ةمومزم هنطابو هرهاظ تاكرح

 دقو « هلثم نم ابنذ اهيلع هتظفاحم كرت نوكيو « ملعلا رهاظ ىف ةركنتسم ريغ, رومأ

 . هلجأ نم بقاعي دقو « هيلع بتاعي

 « ىلايلا نم ةليل ىدروب تلغتشاو ؛ ءاشعلا تيلص : هنع هللا ىضر ىرسلا لاق

 .؟! كولملا سلاجت اذكه ! ىرس اي تيدونف  بارحملا ف لجر تددمو

 . ادبأ ىلجر تددم ال  كلالجو كتزعو.: تلق مث « لجر تممضف

 |رامن الو اليل هلجر دم ام « ةنس نيتس ىقبف : هنع هللا ىضر دينجلا لاق

 ىضر قاقدلا ىلع وبأ ذاتسالا ناك : هنع هللا ىضر ىريشقلا مساقلا وبأ لاقو

 فلخ ةداسو عضأ نأ تدرأف « عمجم ىف اموي ناكف « ءىش ىلا دنتسي ال هنع هللا

 قوت هنأ تمهوتف « اليلق ةداسولا ىلع ىحنتف « دنتسم ريغ هتيأر ىلأل , هرهظ

 ضرك



 تلمأتف « دانتسالا ديرأ ال : لاقف , ةداجس الو ةقرخخ اهيلع نكي مل هنأل « ةداسولا

 . ادبأ ءىش ىلا دنتسي ال هنأ تملعف كلذ دعب

 ؛ ةيزينوشلا دجسم ىف اسلاج تنك : هنع هللا ىضر دينجلا مساقلا وبأ لاقو

 ( ةزانجلا نورظتني « سولج مهتاقبط ىلع دادغب لهأو « اهيلع ىلصأ ةزانج رظتلا
 المع اذه :لمع ول : ىسفن ىف تلقف « سائلا لأسي «. كسلا رثأ هيلعاريقف تيأرف

 درولا نم ءىش ىل ناكو « ىلزنم ىلا تفرصنا املف . هب لمجأ ناكل هسفن هب نوصي

 , دعاق انأو ترهسف « ىداروأ عيمج ىلع لقث كلذ ريغو ةالصلاو ءاكبلا نم ليللاب

 لك : ىل اولاقو « دودمب ناوحن ىلع هب اوءاج « ريقفلا كلذ تيأرف« ىنيع ىلئبلغف

 ىسفن ىف تلق امناو « هتبتغا ام : تلقف « لاخلا نع ىل فشكو « هتبتغا دقف ءهمحلا

 « تحبصأف « هلحتساو بهذا « هلثب كنم ىضري نمم تنأ ام : ىل ليقف « اكيش

 نم اقاروأ  ءاملا دادرت دبع مءاملا نم طقتلي ع عضوم ىف هتيأر ىتح ددرثأ لزأ لو

 ؟! مساقلا ابأ اي دوعتأ : لاقف « هيلع تملسف « لقبلا لسغ نم طقاست امه « لقبلا

 مهنع هللا ىضر مهبادآ نم كلذ ريغ ىلا : كلو انل هللا رفغ : لاقف ءال : تلقف
6 

 . نيعمجا

 نم عون هيف ناك ام  بدألا ةءاساب هللا همحر فلؤملا دارم نأ رهاظلاو
 فقوم ىف هلالداو هطاسبلاو « ىلوملا ةفصب دبعلا فاصتاو « ةوعدلا راهظاو « ةنوعرلا

 هب ركملاو جاردتسالا عوقو هبحاص ىلع فاخي ام كلذ هبشأ امو « ءايحلاو ةبيهلا

 نوابنلا ناَف ( اهرقحتس الو بادآلا نم ءىشب نوابتي الأ ديرملل ىعبلي نكلو

 عاونأ حبقا اذهو « ىلاعت هللاب ةفرعملا مدعو « لهجللا ةرماخم نم هل راقتحالاو « كلذب
 رمألل امظعتسم ع كلذ نم افئاش نكيلف « بدأ ةءاسا هنم تعقو ناف . بدألا ءوس

 نم « ةبوقعلا هيلا هجوت نأ ةيشخخ « اهنم لصنتلاو راذتعالاو ةبوتلا ىلا ردابيلو « هيف

 ش . رعشي ال ثيح

 دارم اهنأ انل رهظ ىتلا ةلمجلا هذه تايضتقم نم ديرملا هبنتجي نأ ىغبني ام دكاو

 نم ءىش ىلع هرطاخ نطوي نأ  بدألا ءوس عاونأ نم ىلاعت هللا همحر فلؤملا
 هسفن ىف ةلّؤملا هماكحأب مربتلاو , هعم ريبدتلا ىطاعتو ىلاعت هللا ىلع ضارتعالا
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 صقن وأ « هاوه قفاوي ال بيعلاو « قلخلا ىلا ىوكشلاب هناسل حرسي نأو « هريغ وأ

 كلذ نم ءىش هناسل ىلع ىرج وأ « هلابب رطخن ناف . قحلا نم هاري امث « هرظن ىف
 مظعأ نم كلذب هلغاشت نأ ملعيلو « ""هنع ىصفتلاو « هنم رافغتسالا ىلا ردابيلف

 ميعنلا ةياغ ىلا هلصويو . اضرلا تاماقم ىف هلخدب كلذو « تابرقلا لضفأو تانسحلا

 هيدؤيو « هبونذ ربكأو « هاياطخ مظعأ نم هب هنوابتو « هيلع هئيطوت نأ م « ءاطعلاو

 . كلذ نم هللاب ذوعن «رانلا تاكرد ىف عوقولاو « رادقألا طخست ىلا كلذ

 : هل ليقف« مايأ ةثالث اربخ هل فرعي ملف « ريغص دلو ةيفوصلا ضعبل عاض

 ىلع دشأ  ىضق اميف هيلع ىضارتعا : لاقف ؟ كيلع هدري نأ ىلاعت هللا تلأس ول

 ! ىدلو باهذ نم

 دق ناكو ! ةنس نيتس ذنم هيلع ىكبأ انأف « ابنذ تبنذأ : ةداسلا ضعب لاقو

 : لاق ؟ بنذلا كلذ امو : هل ليقف ! بنذلا كلذ نم ةبوتلا لجمأل « ةدابعلا ىف دبعجا

 - ضيراقملاب ىمسج ضرق ول : فلسلا ضعب لاقو . ناك هتيل ءىشل ةرم تلق

 ! هضقي مل هتيل  هاضق ءىشل لوقأ نأ .نف ىلا بحأ ناك

 افتاه عمسف ؛ .ىتفاع مهللا : لاقف : هنع هللا ىضر ديدجلا ضرم : مهضعب لاقو 00٠

 هبلقب قلعي نأ : اضيأ اهتايضتقم نمو . ؟.ىكلم نيبو ىنيب لوحدلاو كلام : لوقي

 لبقي الأو , مهمارتحاو مهميظعت كرتي نأو « ءايلوألاو خياشملا ىلع ضارتعالا نم ءىبش

 ' اولاقو هل ةبوت ال "”نيذاتسالا قوقع ارلاق دقف « هيلع هب نوريشي اميف مهتراشا

 هللا ىضر ىريشقلا مساقلا وبأ لاقو ! حلفي ال  ةّ : هذاتسال لاق نم : اضيأ

 دهع ضقن دقف  هبلقب هيلع ضرتعا مث ء خويشلا نم اخيش بحص نم : هنع

 ىلا لصي مل دصاق كولسلا لهأ نم ىقب ناو ةبوتلا هيلع تبجوو ؛ ةبحصلا

 ضعب ىف هخخويش ضعب ىلع هبلق رماخ ضارتعا هبجح بجوم نأ ملعيلف  هدوصقم

 هلهأ ىف خيشلا نإ : ربخلا ىفو : لاق . نيديرملل ءارفسلا ةلزنمب خويشلا نإف « هتاقوأ

 . هتمأ ىف ىبنلاك

لو ادك عبس حام( ١
 هيف فولأملاو سايقلا ىلع ايراج ناك نإو : لامعتسالا "1 

 , عجارملا ب ( ةذتاسأ ) ؛ ريسكتلا عج

 4١"



 ( ةيالولاو رمألل هيلصتو « ةيادهلاو ملعتلل هردصت « هبدأ عوس نرم كلذكو

 ع سانلا نيب لوبقلاو «ةمشحلاو هاجلل هتيبرتو « ةسايرلاو عامتتسالل هتبحمو

 ( هجئاوح ءاضق ىف عراسيو هدي لبقتو هب كربتيو مظعيو مركي نأ هرسب هؤاعدتساو

 ٠ « هبويعل هلقفت مدعو « هيلع وه امل.هناسحتسا ةجيتن وهو « هب ءايشألا رضأ نم كالذو

 . هنم مومذم كلذو . هلاوحأ نم لاح لك ىف هسفن مابتاو

 نم نسحتسي وهو « هسفن بيع دحأ ىري ال : هنع هللا ىضر ناهع وبأ لافو

 . لاوحألا عيمج ىف اهمهتي نم  هسفن بويع ىري امئاو « ايش هسفن

 . ايلاث هسفن ضوريو « هئادتبا ىلا عجري نأ الإ هتدارا هيلع تدسف  هتدارا لاح

 دبعلا ةفا : لوقي ىدج تعمس : هنع هللا ىضر ىملسلا نمحرلا دبع وبأ لاقو

 ردابيلف  هانركذ امم ائيش هسفن نم ديرملا رعشتسا ناف . هيف وه امب هسفن نم هاضر

 ( هيف خسريو « هيف كلذ مكحتسي نأ لبق نم « هقورع لاصعتساو « هداوم عطق ىلا

 . اريثك ىعارت نأ ىغبني ىتلا ىه  رومألا تايادبف

 هبئرلا طاطحم ال ةبجوملا « ةميظعلا تايانجلا نم اذه اودع دقف « ةعيرشلا صخر ىلا

 . برقلا لحم نع دعبلاو
  ةعيرشلا صخر ىلا ةقيقحلا ةبتر نع طحنا . ديرملا تيأر اذا : اولاق اذهلو

1 
 هللا نيبو هنيب هدقع خسفو « هللا عم هدهع ضقن دق هنأ ملعاف

 هنكل « تاماقملا بسم ؛ اهصئاقن ةحلاعمو .« سفنلا ةلماعم ىف ةيفوصلا هاري , ددشتلا نم بهذم اذه عار

 ( عجارملا ) . ةماعلل مزلمب سيل



 نوتسلاو ةهساتلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 : دابغ نبا لاق

 .الف « هدابع اهب مركي تاماركو فَستو « ىلاعت هللا نم اياده ةيهلالا تادراولا
 دوجوب « اهل الهأ مهسفنأ اوريو « اَهوُعَّتُي الكل , ةأجف ىأ « ةتغب الا بلاغلا ف نوكت

 ةهزنمو رمأب للعت نأ نع ةسدقم  هايادهو ىلاعت هللا فحتو « مهتئييتو مهدادعتسا

 . لضفتملا ميركلا نم لضفو مرك ضحم ىه لب « رب لامعأب لباقت نأ نع

 ىلع اب هللا نمي ىتلا ةيبهولا مولعلاو « ةينافرعلا رارسألا نم ةيهلالا تادراولا

 امنإَو ؛ داروألاو تادابعلا ىف داهتجالاب لائت ال اهمأل « اهل دادعتسالاب قأت ال  هدابع

 ىلعلا بهاوم نم اهأل كلذو . تيقوت الو دادعتسا الو ةيور ريغ نم ةتغب قت

 ريسي رزنف اه دادعتسالاب اهوصح امأ « ريثك دادعتسا ريغب اهوصحف « باهولا

 ..دادعتسالاو بهأتلاب اهل الهأ مهسفنأ اوري نأب «دابعلا ابيعدي نأ ال هنايص كلذو

 0 . هللا نم ةمحرو لضفو ؛« بهاوم ىه امنا تادراولاف

 نم ٠١٠ ةيآ نم ) ( مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتمحرب صقخي هللاو ١

 . ( ةرقبلا ةروس
 0ك ك0 ب سس ولا اوبل اا قاس دس تاس تييصمع يي سي حسب

 ناو



 نوغبسلاو ةيصاحلا ةمكحلا
 : هللا ءاطع نبا لاق

 8 نا ١ هيو هسا8 8 هيك قع -

 سزادلا هِذَه نأل ؛ َنيِبِمٌؤَمْلا ِهِداَبِع ءاَرَجِل الحم ةّرخآلا َراَذلا لعَج امّنإ »
 سر معمول 7 :ةةمس يع ؟# هر هي م قت © رع دهب نه مس نهرا 6# ىلا مسا ىلع 0
 ءاقبال ٍراَذ ىف مهيِزاَجُي نا نع مهرادفا لجأ هنإلَو , مهيطعي نأ ديري ام عست ال

 .( اهل ٠

 : دابغ نبا لاق

 نأ امهدحأ : نيهجول انل رهظ اميف  ةرخآلا راد ىف نيئمؤملا باوث لعج امنإ

 داحل ىلاعت هللا ىطعيو « راطقألا ةقيض « تافاسملا ةينادتم ايندلا نلف سحلا امأ

 ةئامسمخ ةريسم  ربخلا ىف درو !؟  مهنم دحاو كلم ىف ةرخآلا رادلا ىف نينمؤملا

 . مهئازج ةيلك نع ايندلا ةفاسم ةلاحم ال قيضتف ؟! مهصاوخب كنظامف « ماع

 ىتلا ءايشألاو 4 ةراقحلاو ةساسخلاو صقنلاو ةءاندلاب ةمهوسوم ايندلا نلف ىنعملا امأو

 ةنحلا طوس عضوم نا : رابخالا ىف ءاج اك هعيفر ةفيرش رومأ  ةنجلا لهأ اهب معنتي

 ةرق نم مهل ىفخأ ام سفن ملعت الف » : لئاق نم رع هلوق كلذ ىف ىفكيو

 : لجو زع هبر نع هيوري اميف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو . ''” نيعأ
 بلق ىلع رطخ الو ؛ تعمس نذأ الو ؛« تأر نيع الام 'نيحاصلا ىدابعل ثددعأ ١

 ( رشب

 )١ ةيآ نس( ١9 ةدجسلا ةروس ,
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 ش مهتاعاط ىلع ءازجلا مهل لعجي ملف « نينمؤملا هدابع رادقأ لجأ ىملاعت هلا نأ ىناثلاو

 « ءىش ال  هتدم تلاط ناو  ىنفي ام لك نأل ؛ ةمرصنم ةيضقنم ةيناف راد ىف

 هتيمست افرش هب كيهانو « مقملا كلملا ىف مثادلا ءاقبلاو « معنلا ىف دولخلا مهاطعأ لب

 .اكلمو ١ ىلاعت هلوق ريسفت ىف ءاج , تومي ال ىذلا ىلا وهو « ميركلا همساب مهايا

 نإف ىدبع ىلع نذأتسا : هل لوقيو هّيلَو ىلا كلملا لسري ىلاعت هللا نا "”( اريبك

 « هيلع لخخدي مث « اباجح- نيعبس نم هيلع نذاتسيف « عجراف الاو « لخداف كل نذأ

 ىذلا ىلا ىلإ تومي ال ىذلا ىحلا نم : هناونع « لجو زع هللا نم باتك هعمو

 : لوقيف . ىفرزف كيلا تقتشا « ىدبع : هيف ابرثكم دجو باتكلا حتف اذاف ء تومي

 « هبلق ىلع قوشلا بلغيف « قاربلا بكريف « معن : لوقيف ؟ قاربلاب تكج له

 . ءاقللا طاسب ىلا لصي نأ ىلا قاربلا ىقبيو « هقوش هلمحيف
 6 فشلا هلل

 نود « نينمؤملا هدابع ءازجل الحم ةرخآلا رادلا  ىلاعتو كرابت هللا لعج امنإ

 نأ هللا ديري ام عسن ال  ايندلا ةايحلا هذه نأ : لوألا : نيببسل كلذو « ايندلا

 ع“ ىقتا نم ريبخ ةرخآلاو ؛ لياق ايندلا عاتم لق ”' ىلاعت هلوقل كلذو « مهمطعي

 ( ءاسنلا ةروس نم ا/ا/ ةيآ نم )

 نولمعي اوناك امب ءازج نيعأ ةرق نم مهل ىفخأ ام سفن ملعت الف ””: ىلاعت هلوقو

 ( ةدجسلا ةروس نم ١ ةيا)
 نيحلاصلا ىدابعل تددعا : ىلاعت هللا لوقي : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 . رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع الام

 ىف مييزاجي نأ نع  نينمؤملا هدابع لزانم مظعأ ىلاعتو هناحبس هنأ : ىفاثلاو

 معنلا ةرخآلا ىف مهل رخدا دقف « ايندلا ىهو « لاوزلا ىلإ اهآم نأل , اهل ءاقبال“ راد

 ] . ميركلا ههجو ىلا رظتلاب عتملاو « مقملا
 ىقبي فرخ نم ةرخآلاو « ىنفي بهذ نم ايندلا تناك ول : ربخلا ىف ءاج دقو

 ظ . ىلفي ىذلا ىلع ىقبي .ىذلا لقاعلا راتمخ ال
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 نوخبسُل و ةيناثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 : مابع نبا لاق

 لامعألا رثكأ ىف كلذ روصنيو « هب ميعنلاو « هيف ةوالحلا نادج و لمعلا ةرم
 . رمألا بلاغ وه اذه ءهل لاقتتساو « هركت لاح ىلع هيلع ةبظاوملاب

 ؛ اهيف ربصلا ىلا جاتحي ةبقع هنودو الا ربلا نم ءىش سبل :؛ نيفراعلا ضعب لاق

 ةفلاخم مث « سفنلا ةدهاجم ىه امناو « ةلوهسلاو ةحارلا ىلا ىضفأ اهتدش ىلع ربص نمف

 , مععتو ةذللا 0 ؛ ايندلا رت ىف ةدباكم 0 ؛ ىوملا

 . ةئنس نيرشع هب

 تمعنتو « ةئس نيرشع نارقلا ثدباك : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلائبلا تباث لاقو

 . ةلس نيرشع هب
 , هتولث ىتح ؛ ةوالح هل دجأ الف « نآرقلا أرقأ تنك : ءاملعلا ضعب لاقو

 ٌتعِْفَر مث مهنع هللا ىضر هباحصأ ىلع هولتي « هيَ هللا لوسر نم هعمسأ ىنأك

 ىلع هيقلي + مالسلا هيلع ليربج نم هعمسأ ىنأكو « هولتأ تنكو « هقوف ماقم ىلا

 , ةاجانملا ةوالخو « ةعاطلا ةذل نم هنع ًاشني ام ىه : .لمعلا ةرمث )١(

 . اهيلع ةموادملاو ( اهب طابتغالاو « اهيلا صضوينلا ف طاشنلا , ةرمثلا هذه دوجو ليلدو

 , ايلدلا ىف ىأ : الحاع

 . هل هللا لوبق ىأ : الجأ لوبقلا دوجو ىلع ليلد رهف



 هعمسأ ىنأك نآلا انأف « ىرخأ ةلزنمب لع ىلاعت هللا قدصت مث . هَلْيَْم هللا لوسر
 . هنع ربصأ ال ( اميعنو ذل هل تدجو اهدنعف « هب ملكتملا نم

 ةميقتسملا ةحيحصلا لامعألا ةرمث وه امنإ  معنلاو ةوالحخلا نم هانركذ امو

 . ىوعدلاو ءايرلا نم ةملاسلا

 هتوالح دجو لمعلا ىف دبعلا قدص اذا : هنع ىلاعت هللا ىضر بارت وبأ لاق

 لامعألاو ؛ لمعلا ةرشابم تقو هتوالح دجو هيف صلخأ اذاو « هلمعي نأ لبق

 . ىلاعت هللا لضفب ةلوبقم  تافصلا هذبب ةفوصوملا

 لمعلا نأ هباطخخ ليلد “«  ءارم الو عمسم نم هللا لبقي ال ”” : ربخلا ىف درو

 نم هللا لبقتي امنا ” لئاق نم زع هللا لوق نم لوبقم  ةعمسلاو ءايرلا نم ملاسلا

 م” « لجعملا هباوث وه هب هاضرو «:دبعلا لمعل ىلاعت هللا لوبقو . “2١02 نيقنملا

 امسح « ةرخآلا رادلا ىف هيلع ءازجلا دوجو ىلع ةوالع كلذو اذه دعب فلؤملا لوقي

 اهيلع ءازجلا دوجوب نيلماعلا رئاشب الجاع تاعاطلا تارمث نادجو ”* هلوق ىف أي

 . '“ الجأ
 اق باوث هل سيل لمع لح : دنع لاعت هللا يضر قارادلا نامي وبأ لاقو

 . ةرخآلا ىف ءازج هل سيل ايندلا

 دوجول ىضتقملا لوبقلا دوجو ىلع ةمالع ةوالحلا نادجو نأ اذه نم لصحف

 ثالث ىف ةوالحلا اودقفت : هلع ىلاعت هللا ىضر نسحلا لاق كلذلو « ءازجلاو اضرلا

 : قلغم بابلا نأ اوملعاف اهوديجت مل نإ نإو « مدصتقل اوضماو « اروشبأف اهومتدجو ناف

 ةقدصلا دنعو هزيغ دازو ؛.ذوجسلا دنعو ؛ ركذلا دنعو « نارقلا ةوالت دنع

 . راحسألابو

 ةنج : لاق ©"* ناتنج هبر ماقم فاخن نملو '* : ىلاعت هلوق ىف ليقو

 « تافشاكملا نونفب سانئسالاو « ةاجانملا ةذاذلو « تاعاطلا ةوالح ىهو « ةلجعم

 . تاجردلا ولعو « تابوثملا نونف ىه ؛ ةلجؤم ةنجو

 , ةدئاملا ةروس نم "ا ةيا نم عار

 , نمحرلا ةروس نم 45 ةيآ(؟)



 ىتلا ىهو « ةصاخلا ةفرعملا ماقم ىف الا نوكت ال ةروكذملا ةوالحلا هذهنو : تلق .

 . ةيصعملا ابيفانت

 نم دبعأ قارتأ ؛ . لاقو « لئاسلا ىلع بضغف ؟ هللا فرعت له : مهضعبل لبق

 ؟! هفرعت نم ىصعت وأ : هل لاقف ؟! هفرعأ ال

 يلق ىلع درو الا هتفلاغ دصقأ مل : لاقف !؟ هتفرع كنأ فرعت مب : مهضعبل ليقو

 . هله عايحتسأ

 ةفرعملا ةلق نم رمألاب نوابتلا : هنع ىلاعت هللا ىضر ديبجن نب ليعامسا لاقو

 , مكحب ةوفه وأ هلز هنم تعقو نإف « ديعب نافرعلا لاح ىف نايصعلا نإف « رمآلاب

 نادجوف « هبلق ىف املأو ةرارم كلذل ةلاحم ال دجو  ارودقم اردق هللا رمأ ناكو

 ىف مععنلاو .ةوالحلا نم دجو ام ةحص ىلع ةمالع  ةيصعملا ىف ملألاو ةرارملا هذه

 ا « ةلوبقملا ريغو « ةلوبقملا لامعألل نازيملا ىه ىتلا ةوالحلا ىه هذهف , ةعاطلا

 . هانركذ

 هلوضدمف  تادابعلا ضعب ىف ماقملا اذه لهأ نود نم اهدجي تلا ةوالخلا امأو

 قالطالا ىلع ةوالحلاو . ةدابعلا ىلع ةبظاوملل دابعلا طيشنت نم ابيف ام الا « ةلولعم

 ءاهب حرفي الو ءاهعم فقي نأ هل ىغبني ال لمعلا ىف لماعلا اهدجو اذا

 اف هل امل « اهلين ىلا هلمعب دصقي نأ هل ىغبني ال اضيأ كلذكو « اهلا نكسي الو

 نكيلو « هتدارا قدصو « هتدابع صالخا ىف حدقي امم كلذ ناف ؛ ظحلاو هذللا نم

 . طقف هلاوحأل اكحمو « هلامعأل انازيم نوكتل « اهوصحب هوانتعا

 . هلئاق موع“ تاعاطلا م'الخحتسا : ةنعع ىلاعت هللا ىضر ىطساولا لاق

 كل حتف اذا كنأ كلذ ىف ام لقأف « ىطساولا قدصو. : نئملا فئاطل ىف لاق

 :صالخالا قدص كتوفيف ؛ اهتوالحل ابلطتم « ابيف امئاق ريصت « ةعاطلا ةوالح باب

 ةعتملاو ةوالحلا نم تدجو امل نكلو « ءافولاب امايق ال اهماود بحتو اهل كضوبت ىف

 نأ كيلع ئشخيو ء كسفن ظحل تمق امثا نطابلا ىفو « هلل امئاق رهاظلا ىف نوكتف

 . كل ءارج الو « ةمايقلا موي تف « ايندلا ىف هتلجعت ءازج  ةعاطلا ةوالح نوكت
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 نوعبسلاو ةثلاثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 , ”كميقي اذاَميف رظلاف  '”ةدنع كَرذق فرغت

 : دابع نبا لاق

 فرعي نأ دارأ نم ”: : لاق هنأ هُم ىبنلا نع ىور دقو ؛ حيحص نازيم اذه

 لرزني لجو رع هللا ناف , هبلق نم ىلاعت هللا ةلزتم فيك رظنيلف « هللا دنع هتلزنم

 دبعلا ىلا بوسنملا روكلملا لازنالا اذهو ”” هسفن نم دبعلا هلزنأ ثيح هدنع دبعلا

 . قينحتلا ىلع هل لعف ال دبعلا ذا « ةروكذملا ةماقالا ىنعم' وه

 هتلزنم ردق ىلع هبر دبعلا عيطي امنإ : هنع ىلاعت هللا ىضر ضايع نب ليضفلا لاف

 ةالوم رظنل دبعلا ناك اذاف : هنع ىلاعت هللا ىضر ىكملا بلاط وبأ خيشلا لاقو

 هل لجو زع هللا ناك  اعراسم هتاضرمو هبوبحم ىلاو « امظععم هئامرحلو « امركم

 ؛ اعراسم ممقملا معتلا نم هترسم ىلاو « امظعم هنأشلو « امركم ههجول ةرخآلا ىف

 ناك  ارغصتسم هرئاعشلو « افختسم هرمأبو « انوابتم هالوم قحب دبعلا ناك اذاو

 اذهو «ءايقشألا نيدودرملا نم وأ ءادعسلا نيلوبقملا نم تنأ له ىنعي : هدنع كردق فرعت نأ تدرأ اذا ع١ )
 نم تنأ له ؛ هدنع كتلرنم ىأ ؛ كردق فرعت نأ تدرأ نإ : لاقيف ؛ ةصاخلا امأو , ةماعلل ةبستلاب
 ؟ الؤأ - نيبرقملا

 رظناف '"ةصاخلل ةبسلاب امأو ع ةماعلل ةبسنلاب اذه , اهدض وأ ةعاط نم ىبعي : كميقي اذاميف رظناف ( ” )

 . هتلالجو هتمظع كاردا نم كبأق ىلع هدرري ىأ '' كميقي اميف
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 « اعراسم هل ملألا باذعلا نم هركي ام ىلإو انوابتم هنأشبو « انيهم هل لجو زع هللا

 . كلذ نم هللاب ذايعلاو

 عمدا نباي : بتكلا ضعب ىف تأرق : هنع ىلاعت هللا ىضر هبنم نب بهو لاقو

 نم مركأ امنإ « ىقلخب ملاع ىفإ « كحلنصي امب ىنملعت الو « كترمأ اميف ىنعطأ

 ىدابع رظني ىتح ؟ ىدبع قح ىف .رظانب تسل « ىرمأ هيلع ناه نم نيهأو « ىنمركا

 هللا انأ ”” : ىلاعتو كرابت هللا لوقي : ىمدقلا ثيدحلا ىلا ريشت ةمكحلا هذه ظ

 ىلع ريخلا تيرجأو « ريخلل هتقلخ نمل ىبوطف « رشلاو ريخلا تقل «انأ الا هلا ال

 “هيدي ىلع رشلا تيرجأو ءرشلل هتقلخ نمل ليوو « هدي
 هرسيئسف . ىنسحلاب قدصو « ىقتاو ىطعأ نم امأف ”” : ىلاعت هللا لاقو

 (“ ىرسعلل هر سيئنسُف . ىنسحلاب بذكو . ىنغتساو لخب نم امأو . ىرسيلل

 ( ليللا ةروس نم ٠ ىلا ه نم تايآلا ١

 ىأ ىف رظناف هللا دنع كردقو « كسفن فرعت نأ تدرأ اذا « نمملا اهييف

 ( ممظعلا ريخلا كلذ ردق فرعتلف  هتعاط نسحل ىلاعت هللا كيضر نإف . كماقأ ءىبث .

 . كيلع هلضف غباسو « هتمعن مظع ىلع كالوم ركشتلو
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 نوغبسلاو ةهبارلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 8 ع 7 1 هو 3 5207 ما 1 هم ا ب

 يلع عَبْسأ دق هلأ ملْغاَف  /ااَهْنَع هب ىَنغْلاَو , "ةَعباَطْلا َكَقَرَر ىَتَم ”
 د 1

 ؛؛ ©0َيطاَبَو (40ةرهاظ ُهَمَعِن

 : دابع نبا لاق

 وهو نطابلا ىف هللاب قلعتلاو « رهاظلا ىف رمألا ةماقإ : نائيش دبعلا نم بولطملا
 . هريغ نع هب ءانغتسالا

 ةرهاظ : همعن هيلع هللا غبسأ دقف  نيرمألا نيذه دبعلا ىلاعت هللا قزر اذاف

 . العو لج هناحبس « ةرخآلاو ايندلا ىف لمألا ةباغ ىلإ هلصوأو « ةئطابو

 هرماوأ لاثتماو « هتعاطب نوكت : ةرهاظلا همعنف . ةنطابو ةرهاظ هللا معن

 . هيهاون بانتجاو
 ىلعف . اهيلع داتعالا مدعب كلذو « هعاطلا نع ىنغلاب نوكت : ةئطابلا همعنو

  هيهاون بئتجيو « هللا رماوأ لثنمي نأب ةرهاظلا : نيتمعنلا نيب عمجي نأ نمؤملا دبعلا

 . اهيلع دمتعي الف « ةعاطلا نع هللاب ىنغتسي نأب ةئطابلاو

 )١( ىهاونلا بانتجاو « رماوألا لاثتما ىأ ؛ ةعاطلا كقزر ىتم .
 ةعاطلا ىلإ نوكرلا مدعب كلذو « ةعاطلا كلت نع  ىلاعتو هلاحبس هللاب ىنغلا ىأ : اهنع هب ىنغلا ( ؟ )

 ْ , اهيلع داهعالاو

 . همعل كيلع متأو أ ىأ :همعن كيلع غبسا ( *)

 , تاعاطلا معن ىه ؛ ةرهاظ ع ؛ )

 . تاعاطلاب رارتغالا نع كدعابت ىتلا هللاب كتفرعم ىه : ةنطاب عه و



 ىنغ ىتنغلا امنإ « ضرعلا ةرثكب ىنغلا سيل *” : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . ةيقيقحلا ةمعنلا ىه هذهو « هللاب ىنغلا وه كلذو 2“ سفنلا

 « ءايفحألا « ءاينغألا : هللا ىلا دابعلا بحأ ”” مالسلاو :ةالصلا هيلع لاقو

 . ىتيقحلا ىنغلا وه اذهف . هاوس امع هيف نوبئاغلا « هللاب ءاينغألا : ىأ *“ ءايقتالا

 . ةينالعو ارس « هنم ءايحلا انقزرو « ةنطابو ةرهاظ « همعن انيلع هللا مثأ



 نوهبسنلاو ةسماخلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 , 90(42قلئم ُهَبلاَط َوُه اَم ا ايام ريغ |

 : دابع نبا لاق

 ىلع ةماقتسالا نم كنم هبلاط وه ام بلطاف « هنم بلطلا نم دبال ناك اذا

 ذعنيح كنأل « « كتادارمو كظوطحل كبلط نم كل ريخ كلذف « هل ةيدوبعلا ليبس

 ظح هنم تبلط نإ امأو « ريخأت ريغ نم الجاع كبولطمب كفعسيو « هلو هب نوكت

 كقتيح كتوفي ام عم « عنمو ريخأت كلذ ىف لصحي دقف  كدارم لينو « كسفن

 ؛ هنع ىلاعت هللا ىضر ىمليدلا نيسحلا ىنأ نع ىكحي . بلطلا ىف بدألا نسح نم

 ( هتدصقف : لاق « بولقلا ىلع ملكتي « دوسأ ناسنا ةيكاطنأب ىل فصو : لاق هنأ

 : هل تلقو « هتمواسف « هعبيب نأ ديري « تاحابلا نم اكيش هعم تيأر همر املف

 انعب اذإ ىتح « نيموي ذنم عئاج كنإف دعقا : لاق مث ىلا رظنف ؟ اذه ميبت مكب

 عمسأ ل ىنأك . تلفاغتو « هريغ ىلا تيضمف لاق «اكيش هنمث نم كيطعن « اذه

 عيبت مكب هل تلقو « هيلا تعجر مث ؛ هيدي نيب ناك ام هريغ تمواسو « لاق ام

 كيطعن « اذه انعب اذا ىتح « نيموي ذنم عئاج كنإف « دعفا : لاقو « ىلا رظنف ؟ اذه

لذ عاب املف « ةبيه هنما ىبلق ىف عقوف : لاق « اكيش هنمث نم
 , ائيش ىناطعأ « ك

 « ىلا تفتلاف : لاق « ائيش ' هنم ديفتسأ ىلعل « هفلخ تيدطمف : لاق ؛ ىضمو
 : لاقو

 ك0

 ) )1١ىلاعتو هتاحبس هنم اهبلطت ىتلا ءايشألا لضفأ ىأ : هنم هبلطت ام ريش .
 هل ةيدوبعلا ليبس ىلع انطابو ارهاظ ةماقتسالا ىأ : كلنم هبلاط وهام ع؟9 .

 "كه و



 نع اهب بجتحتف ؛ ظح اهيف كل نوكي نأ الإ هللاب اهزنأف ةجاح كل تضرع اذا

 . ىلاعت هللا

 كتلأس لاؤس لكو « مهللا : هنع ىلاعت هللا ىضر دينجلا مساقلا ىلأ ءاعد نمو

 دمعتي نمم ىنلعجن الو , كباحم لاؤس كيلا ىلاوس لعجاف « لاؤسلاب ىل كرمأ نعف
 , كقح بجاوب مايقلا لأسي لب ء ظوظحلا عضاوم هلاؤسب

 لك نم كذيعتساو « كل وه ام كنم كلأسأ ىلأ  مهللا : اضيأ هئاعد نمو
 نأ الا كنم هدارأ ام كنع هلغشي نم لغشب ىنلغشت الو « مهللا ,« كطخسي رمأ

 « كل وه ام الا كنم هركذب ديري ال نم ركذ كركذي نمم ىنلعجا مهللا « كل نوكي

 . كنم هبلطأ ام كيلا ىدصق لعجت الو ؛« كل وه ام كيلا ىدصق ةياغ « مهللا

 نم : كنم هبلطي ام  ىلاعتو هناحبس هنم بلطُي ام لضفأ « نمؤملا دبعلا اهأ
 نم كل ريخ اذهف « هل ةيدوبعلا ليبس ىلع كلذو « انطابو ارهاظ ةماقتسالاو ةعاطلا

 راتخي ىذلا وه هناحبس هللاف « ةيورخأو ةيويئد : كتادارمو كتابغرو كظوظح كبلط

 . كيلا اهليصوت ىلع رداقلاو « كحلاصمب ملاعلا وهو « كل

 وه ام كيلا ىدصق ةياغ لعجا « مهللا ١ هنع هللا ىضر دينجلا مساقلا ىلأ ءاعد نمو

 (« كنم هبلطأ ام كيلا ىدصق لعجت الو ؛ كل

 : هحرش ىف  هنع هللا ىضر « قورز » خيشلا هلق امو
 امب ىلحتلاو  هنع الا ءوش لك نع ىلختلا : ثالث كم هبلاط ره ىذلاو »

 . ريصقت الو ةرتف الب هاقلت" ىتح ؛ كلذ ىلع ماودلاو هيلا كدربو « كنع هيضري

 ىف قدصلاو « اهنع هب ىنغلاو ةعاطلا : ثالث تارابع ىدحاب كلذ نع ربعيو

 . هرهقل مالستسالاو « هرمأل لاثتمالاو « ةيبوبرلا قوقحي مايقلاو « ةيدوبعلا

 "ه4



 نوهبسلاو ةفصاسلا ةمكحلا

 ::هللا ءاطع نبا لاق

 ٍتاَمالَع ْنِم  اَهِيلِإ ”ضوُمنلا مدع ْعَم  '"ةعاطلا ٍناَدقِف ىلع "نزلا ١ 0 01 7 1 , ل أ
 دا رارهغالا

 | : دابع نبا لاق

 نيع نم 5 : اولاق ا, ىذلا ءاكبلا همم نوكي ىذلا بذاكلا نرحلا وه اذه

 هاطعاو « هعفني ام هعنم ثيح « ىفخلا ىلاعت هللا ركم نما وهو ؛ ساق بلقو ةيراج
 . ءاكبلاو نرحلا نم هب رتغي ام

 ! هانزحاو : لوقي الجر « هنع ىلاعت هللا ىضر ةعبار تعمس

 ! سفنتت نأ كل ًايبتي مل انوزحم تنك ول ! هانزح ةلقاو لق : تلاقف
 وهو « نيكلاسلا تاماقم نم ماقم وهو « اذه ٍفالخبف قداصلا نرخلا امأو

 . لاح لك ىلع تاعاطلا ىلا ضوبنلاو « لامعألا ىف شامكنالا ىلع ثعبي

 قيرط نم عطقي نزحلا بحاص : هنع ىلاعت هللا ىضر قاقدلا ىلع وبأ خيشلا لاق

 نإ ١ : ربخلا ىفو « نينس ىف هلزح دقف نم هعطقي الام رهش ىف لجو رع هللا

 ( نيزح بلق لك بحي هللا

 . هوركم لوصح فوخ وأ : بوبحم توفل ٠ بلقلا ضابفنا : نزحلا ( ) ١
 . لاحلا,ىف اهدوجو مدع : ةعاطلا نادقف ( ؟ )

 , لبقتسملا ىف يأ : ابيلا ضوبنلا مدع عم ( ”)

 : هل ةقيقح الام ىلا نوكرلا وهو « رورغلا ىأ : رارتغالا ثامالع نم ( 4 )



 بصن ادبع ضغبأ اذاو + ةحئان هبلق ىف بصن ادبع بحأ اذا هللا نا : ةاروتلا فو

 . ارامزم هبلق ىف

 . ركفلا متاد « نازحألا لصاوتم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاكو
 ةذل قذي مل نزحلا معط قذي مل نمو . برخ بلقلا نم دقف اذا نرحلا : ليقو

 ش . ةدابعلا

 شامكنالاو ضوبلا ىلع هثعبي مل نا ء هسفن نم دبعلا هدجي ىذلا نرحلا نذإف

 . راربألا نيكلاسلا ماقمب سيلو « رارتغالا تامالع نم كلذف  دابتجالاو

 وأ « اهنم تاف ام كاردتسا ىلا ضوبللا مدع عم  ةعاطلا نادقف ىلع نرحلا

 .هل ةقيقح الام ىلا نوكرلاو « رورغلا تامالع نم  اهنم رضح ام ليصحت ىلا
 نيع نم م : ليق 5 ؛ بذاكلا ءاكبلا هعم نوكي ىذلا بذاكلا نزحلا وه اذهو

 . ساف بلقو ةيراج
 امناو « نويعلا ريصعتب ءاكبلا سيل : هنع هللا ىضر ىنارادلا ناميلس وبأ لاق ايو

 . هيلع ىكبت ىذلا رمألا كرتت نأ ءاكبلا

 ءاشع مهابأ اوءاج  فسوي ةوحسأ ناف « لجرلا ءاكب كنرغي ال : ليقو
 . اولعف ام اولعف دقو « نوكيي

 س قافنلا لجرلا لمكتسا اذا ؛ : لاق هنأ ملسو هيلع هلا لص هنع ثيدلح ىف

 ( ءاش ىتم امهلسري هينيع كلم

 ءاكبلا هعم نوكيو « تاعاطلا ىلع ثعبي ىذلا وهف  قداصلا نرحلا امأ

 . نيكلاسلا تاماقم نم وهو . قداصلا

 ؛ اراهنو اليل ةعاطلا ةمادإ عم نازحألا لصاوتم « ركفلا مئاد مالسلا هيلع ناكو

 , ةئسح ةوس أ هلا لوسر ىف انل نكتلف

 ؟مك



 نوغبسلاو ةنماثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 "يم | ري ًالاَو , 0لَمَع ُهَئَراَق ام ءاججرلا

 : ذابغ نبا لاق

 لامعألا ىف دابتجالا ىلع ثعي .وهو « نيقيلا تاماقم نم فيرش ماقم ءاجرلا

 . هنم بره ءىش نم .فاخ نمو « هبلط ائيش اجر نم نأل « نزحلا ىف هانركذ ام

  بونذلاو ىصاعملا ىلع هئرجيو « لمعلا نع هبحاض رّبْفي ىذلا بذاكلا. ءاجرلا امأو

 ىلاعت هللا مذ دقو « ىلاعت هللاب رارتغاو « ةينمأ هنكلو « ءاملعلا دنع ءاجرب اذه سيلف

 لع ةرفغملا اونمتو اهب اضرلاو « ايندلا بح ىلع اورصأو .« اذه لثم اوبظ اموق

 فلخف ) : لئاق نم رع لاقف, « سانلا نم ءىدرلا : فلخلاو « الخ مهامسف ؛ كلذ

 رفغيس .نولوقيو « ىندألا اذه ضرع .نوذخأي « باتكلا اوثرو فل مهدعب نم
 ْ ش ٠ 29( انل

 نم بنذ لمع الب ةنجلا بلط : هنع ىلاعت هللا ىضر ىحخركلا فورعم لاق

 عاطي ال نم ةمحر ءاجتراو « رورغلا نم عون  ببس الب ةعافشلا ءاجتراو « بونذلا

 . هيلع لصحما لمعلا ىف ذخألا عم لبقتسملا ف لصحي عومطمب بلقلا قلعت : ءاجرلا : ءاملعلا ضعب لاق ( ) ١

 ,لا يعصي ال نمو هابتشا : ةينألاو

 . لامعألا ىف دابتجالا ىلع اثعاب ناك ام ءاجرلا ى : لمع هنراق ام ءاج رلا

 ىصاعملا ىلع هئربيو لمعلا نع هبحاص رتفي ناك نب للا

 لاقيو.: ىلاعت هللاب ر رارتغاو «ةينمأ وه امو ءاملعلا دنع ةقيقح ءاجبرب نسل ىأ : ةنمأ وهف # بونذلاو

 . بذاك ءاجر : هل

 . فارعالا ةروس نم 118 ةيا نم (* )

 ”؟ هاب



 ةمحرلا كؤاجر : هنع ىلاعت هللا ىضر اضيأ. ىخركلا فورعم لاقو . قمحو لهج
 . قمحو نالذخ هعيطت ال نم

 هلاعفأ ىف امنا « هباقع نمٌوي نأ بجوي ام هناحبس قحلا لاعفأ ىف سيل هنأ ملعاو

 نسحي ال  هقلمخ ىف هفطل نم رهظي الأ نسحي ال كو « هتمحر نم سأيلا عنمي ام

 رانيدلا عيرب وضع فرشأ عطق نم نإف « هماقتناو هذخأ نمؤيو « هبناج ىف عمطلا

 . اذكه ادغ هباذع نوكي نأ نمؤيال '

 حيرلا بلط نأ معزيلف - حيحص رارصالا عم ءاجرلا نأ معز نم : اولاق دقو

 . حيحص ل رحبلا ىف رانلا حدقو « ربقلا ىف

 ناد نم سيكل : ١ لاق هنأ « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ثيدحلا ىفو

 ىلاعت هللا ىلع ىنمتو . اهاوه هسفن عبتأ نم زجاعلاو « توملا دعب ال لمعو هسفن
 ىتح « ةرفغملا ىنامأ مهتهأ اموق نإ : هنع ىلاعت هللا ىضر نسحلا لاقو . « ىنامألا

 وهو « ىبرب نظلا نسحأ : مهدحأ لوقي « ةنسح مهل سيلو « ايندلا نم اوجرخ

 .كلذو ١ لجو زع هللا لوق التو « لمعلا نسحأل هبرب نظلا نسحأ ول ٠ بذكي
 200( نيرساخلا نم محبصأف ماذرأ مكبرب مئنظ ىذلا مكنظ .

 ةيدوأ اهنإف , ىنامألا هذه اوقتا « هللا دابع : هنع ىلاعت هللا ىضر لوقي ناكو

 . ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف اريخ هينامأب ادبع هللا ىتآ ام هللاو « اهيف نولحت « ةكلملا

 لمؤت ثحبصأ دق كنإف « دعب امأ : هناوخا ضعب ىلا ىروصنملا ريمع وبأ بتكو

 . ادراب اديدح برضت امإو ؛ كلعف ءوسب ىنامألا هللا ىلع ىنمتتو « كرمع لوطب

 اسسقعت
 0 كن

 داهتجالا ىلع اثعاب نوكي نأي كلذو : لمعلا هنراق ام وه  ىقيقحلا ءاجرلا

 هيلعف  هقيقحت ىف عمطو « ائيش اجر نم نأل « ابسألاب ذخألاو , لامعألا ق

 . تلصف ةروس نم ١ ةيا(١١

 ”"هما



 ١/5 ةيآ نم ) « هللا مكملعيو هللا اوقتاو ١ : ىلاعت لاق . داحلا لمعلاب هبلطي نأ
 : ملسو هيلع هللا لص هنع فيرشلا ثيدحلا فو . ( ةرقبلا ةروس نم

 رشلا قتي نمو « هتؤي ريخلا بلطي نم « ملحتلاب ملحلا امئاو « ملعتلاب ملعلا امنإ »
 0 ١ . هقوي

 هللاب رارتغاو « بذاك ءاجرو « ةينمأ وهف لمع ءاجرلا نراقي مل اذا امأ

 , بلقلا ىف رقو ام نكلو « ىنمتلاب ناميالا سيل » : .مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « ىلاعت

 « مهل ةنسح الو « ايندلا نم اوجرخ ىتح « ىنامألا مهترغ اموق نإو « لمعلا هقدصو

 اونسحال  نظلا اونسحتأ ول .اوبذكو  ىلاعت هللاب ناطلا نسخن نحن : اولاقو

 « هللا دابعبو « هللاب نظلا نسحو « لمعلاب هءاجر بجصي نأ نمؤملا دبعلا ىلعف'

 نإ ) : ىلاعت لاق « هديب ذخأي نم هل رسيو  ريخلا هل هللا ايه كلذ لعف نأ هنإ

 , حر دوق او مكل ريو مكن أ اه او مك مح مكيولت ىف ل

 عت ىذلا مكتط مكلذو :١ ىلاعت لاق . لا ءوس لع دعتي نأ هيلع نأ © ١

 ش : ( تلصق ةروس نم 117 ةيآ ) « نيرساخلا نم محبصأت مادرأ مكبر
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 نونامثلاو ةثلاثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاف

 1 9 0000 م رمل ما 1

 « هلاطغاف َكَعَتَم اَمَبرَو , َكَعََمَف كاطغأ اَمَبَر )

 | : دابع نبا لاق

 ا هتاداع نم :ءىش عم نوكلاو ( هتاذلو هتاوهش لين نم هدبع ىلاعت هللا علم ٠

 . اهم هدرجو « هضارغأو هظوظح نع هعطتقاو «هعم هاقبأ هلال ع هنم ليزج ءاطع

 رهاظلا ىف ءاطع ناك ناو « قيقحتلا لع .عنملا وه اذه سكعو

 كلذف تيطعأ اذاو « هؤاطع كلذف  تعنم اذا : ىبرعلا نب نيدلا ىيحم خيشلا؛لاقا

 . ألا ىلع كرتل رتخاف « هعنم

 هنم مدعي نلف ' كلذ هديب نمل رايتخالاو ريبدتلا كرئي نأ ديعلا ىلع بجاولاف

 معنو « تاوهشلا نم كسفن هيلإ ليت ام  ىلاعتو هناحبس هللا  كاطعأ ار
 نم كعنم امبرو . هيلع لابقالاو ةعاطلاو قيفوتلا كعنمف  اهتذلو ايندلا ةايحلا
 تابآلا تراشأ دقو . لوبقلاو اضرلاو قيفوتلا كاطعأف  ةايحلا تاذلمو كناوهش
 همعنو همركأف هبر هالتبا ام اذإ ناسنالا امأف » : ىلاعت هلوق ىف ىنعم لا كلذ ىلإ ةميركلا
 :... الك . نئاهأ ىو لوقيف هقزر هيلع ردقف هالتبا ام اذإ امأو نمركأ ىبر لوقيف
 . ( رجفلا ةروس نم 1١6 20٠١5 ١١ تايالا ١
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 :نبا 0 هلاق اممو . ةناهإ ءاطعلاو « ءاطع عنملا نوكي دقف « كلذك رمألا سيل ىأ

 ٠ ؛ ( ةبيجع

 ءاطعلا ىف نأل , عنملاب ضبقنتو « ءاطعلاب طسبنت نأ ةماوللاو-ةرامالا سفنلا ىلع بلاغلا

 « اهظوظح كرتو اهداوم عطق عنملا فو « كلذب طسببت اهنأ مرج الف « اهتوهشو اهتعتم

 نع تمهف ولف . اهمهف مدعو « اهبرب اهلهجل كلذو « كلذب ضقنت اهنأ كش الو

 . عنملا نيع ءاطعلاو ءاطعلا نيع عنملا نأ تملعل هللا

 امبرو « اهتجببو ةرضحلا لامج كعنمف « اهترهزو ايندلا ةايحلا ةعتم كاطعأ امبرف

 . امترظنو ةرضحلا دوهش كاطعأف « اهتجببو ايندلا ةنيز كعنم

 كاطعأو ايندلا زع كعنم امبرو « ةرخآلا زع كعنمو « ايندلا زع كاطعأ امبر

 . ةرخآلا زع

 ززعتلا نم كاعنم امبرو « حلا ززعتلا نم كعنمو « قلخلاب ززعتلا كاطعأ امبر

 . قحلا كلملاب ززعتلا كاطعأو « قلخلاب

 ئسعو « مكل ريخ وهو كيش اوهركت نأ ىسعو ٠ : ىلاعت هللا لوق قدصأ امو
 ةروس نم 111 ةيأ نم ١ . نوملعت ال ماو معي هلو « مكل رش وهو اثيش اوبحت نأ
 ْ] ( ةرقبل
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 نونامثلاو ةسداسلا ةمكحلا
 : هللا ءاطع نبا لاق

 ظ : دابع نبا لاق

 قاب هنأل « اهببسم دوجوب « اهلك بابسألا نع ىنغلا وه : ىنفي ال'ىذلا زغلا.
 ش . ىنفي ال رع هب قلعتلاف ؛ ىنفي ال

 ؛ ةيناف األ « « اهببسم نع ةييغلا عم بابسألاب ىنغلا 'وه : ىنفي ىذلا زعلاو

 امهمأل اههدحأ الا كل سيلو . تفي ال رع هللاب قلعتلاو « ىقيي ال اف زع اهب قلعتلا

 . ناعمتجي ال نادض

 . كلذي نأ دحأ أ ردقي مل  ىلاعت هللاب قابلا رعلا ترتخا ناف

 نوراه هيلع“ درحف ( ديشرلا نوراملا» فورعملاب رمأ الجر نأ ىكحي

 اولعفف « اهحمرب هلتقت اهعم هوطبرا : لاقف , قلخلا ةعيس ةلغب هل تناكو « ديشرلا
 « كلذ اولعفف « بابلا هيلع اونيطو « تيب ىف هوحرطا : لاقف هرضت ملف « كلذ

 قأف « كلذب ديشرلا نوراه َرأَف « ًادودسم تيبلا بابو « ناتسب ىف ىؤرف
 1؟ تيبلا نم كجرخأ نم : لاقف ٠ لجرلاب

 احبس « دوجولا مادلا اهيسمب عتاب نوكي كلذو ؛ بابسألا لك نع ىنغلا وه : ىنفي ال ىذلا رعلا (3 )

 . ىلاعتو
 . اهدحو اهب كقلعتف « ةيئاف اهمأل كلذو اهببسم نع ةبيغلا عم « بابسالاب قلعتلا وه : ىنفي ىذلا زعلا ( ) ١

 . اهاوزب لوزي لب ىقيي ال رع
 . هيلع بضغ : هيلع درح ( 5)

 ليل



 ؟! ناتسبلا كلخدأ نمو : لاقف . ناتسبلا ىنلخدأ ىذلا : لاقف
 ؛ دلبلا ىف هب اوفوطو « ةباد هوبكرأ : لاقف ! تيبلا نم ىنجرخأ ىذلا : لاقف

 ملف هللا هزعأ ؛ ادبع لذي نأ دارأ دق ؛ ديشرلا نوراه » نا الأ : : لئاق لقيلو

 . 1 ردقي

 تاكو اهيلا نوكي ام جوحأ كتملسأو « كتلذخ بابسألاب زعلا تدرأ نإو
 . ناوهلاو لذلا ةياغ ىف

 هيدي نيبو « فاوطلا ىف الجر تيأر : لاق هنأ « مهضعب نع ىكح
 ىلع سانلا ففكتي اناسنا تيأر ةدمب كلذ دعبف « سانلا نودرطي «"ةيركاش

 ىأل : لاقف  لجرلا كلذب هتيبشو ؛ هيلا ترظف : لاق « ائيش .لأسيو « رسجلا

 ظ 0
 ( : لاقف ءاذكو اذك هنأش نم « فاوطلا ىف هتبأر لجرب كيشأ :

 فرع عضم ىلا يعضوت ع سال هيف عضارت عضوم ىف تربكت . 9 كلذ
 | نسمانلا هيف .

 ءاقب الف هرفي تززتا او « كزع ماد لاب ترس نق ريونتلا ىف لاق

 + هسقنل ءالضفلا ضعب اندشنأو : لاق «رتعم هب تنأ نمل ءاقب ال ذإ كرعل
 تبئئثيو رضقتس ك ؛ رع نأش : كبرت لعجأ

 تيم كزع .ناف ت ومي نمب تززتعا ناف

 ' ؟! كنأش ام.: لاقف « ىكيي وهو « نيفراعلا ضعب ىلع ناسنا لخخدو : لاق
 1 تومي نم كذاتسأ تلعج ملو : فراعلا كلذ هل لاقف ! ىذاتسأ تام : لاق

 . هتمدعف هريغ ىلا تدنتساو « هتدقفف ع هللا ريغب تررتعا اذا : كل لاقيو

 اقسن ميلا ىف هتفسعتل مث « هتقرحنل « افكاع هيلع تللظ ىذلا كلا ىلا رظناو ١

 "7( املع ءىش لك عسو , وه الا هلا ال ىذلا هللا مكهلا افإ

 8 م 0

 ققحت نمم برقلاب وأ « هللا ةعاطب ىنغلاو « هللاب زعلا وه - ىنفي ال ىذلا زعلا

 . ةيركاش عمجلاو , مدختسلاو ريألا : ىركاشلا . مدخو ءاَرْجَأ : سانلا نودرطي ةيركاش ( ١١

 . 58 0517 ةيآ نم / هط ةروس (1)
 ا ماا



 نسحو ( هتفرعمو « هتبحمو « هتبيهو « هلالجاو هميظعتب نوكي هللاب رعلاف « هللاب هزع

 ءامابو « هئايربكو هلالج رهق تحن عوضخلاو هماكحأب اضرلاب نوكيو « هعم بدألا

 . زاسكنالاو لذلاب نوكيو « هنم فوخلاو

 راثكالاو « هيبن بانتجاو « هرمأ لاثثمال ةردابملاب وهف هللا ةعاطب زعلا امأو

 ظ .٠ هرب ليصحت ىف دوهجملا لذبو هركذ .نم

 ميليظعتو مهتبحصب نوكيف « هللاب مهرع ىقحت نمم برقلاب زعلا امأو

 ةليسو هنأل « هللاب زعلا ىلا عجري:قيقحتلا ىف اذهو « مهعم بدألا نسحو « مهتمدخو
 ةروس نم م ةيا نم ١ ( نيئمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو ) : :ىلاعت لاق « هيلا

 (١ نيقفانملا

 نمو « روج لا كولم زرعتك ؛ قولخماب رزعتلا رهف - ىنفي ىذلا رعلا امأو
 ريغو ؛ 7 لاومألاب ززعتلاكو « رهقلاو :ىصعلابو « ذانجألاو عابتألا ةرثكب مههلا

 ؛ هللا ةعاطبو « هللاب زعتساف  ىنفي ال زع كل نوكي نأ ديرملا اهيأ تدرأ نإف

 تام - تومي نمب زرعت نم نإف ؛ ىنفي قولخمب زعتست الو « هللا ءايلوأ نم ْبرقلاو

 .نم ١١9 ةيآ نم ) « اعيمج هلل ةزعلا نإف ةزعلا مهدنع نوغتييأ ١ : ىلاغت لاق

 , مهل هبخ وه  هئايلوأل هللا هيطعي ىذلا زعلا ببس نأ ملعاو ٠ ( ءاسنلا ةروس

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حيحصلا ىفف . بحلا ةجيتن زعلاف

 « ليربج هبحيف « هبحأف انالف بحي هللا نإ : ليربج ىدان ادبع هللا بحأ اذإ

 ؛ ءامسلا لهل هبحيف «' هوبحأف انالف بحي هللا نا : تاوامنسلا ىف ليربج ىداني م

 .. ضرألا لهأ هبحيف « ضرألا ىف لوبقلا هل عضوي مث
 نع ىذمرتلا ثيدح ىفف «ايدلا ف هدهز وهف - ل أ بح ب

 : لاق هنأ « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 3 ( سانلا كلبحي سانل ىديأ ىف اميف, دهزاو ؛ هلا كبحي ايندلا ىف دهزا »

 . هحرش ىف ةبيجع نبا هلاق امم عا
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 نونامثلاو ةنماثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 . "ناَسخإ ملا َنِم ُعْنَمْلاَو , "ٌناَمْرِج قْلخْلا ْنِم ءاطقلا (

 : دابع نبا لاق

 كذوقوو « هللا ريغل كتيؤر نم هيف ال« قيقحتلا لع نامرح كل قلخلا ةيطع

 كفاعو « بايب فوقولا كمدزأ هنأل ؛ ناسحا كل هلل عنمو « « كتاوهشو كظوظح عم

 ش , هباجح' دوجو نم

 ىلع مل كتبع دوجو نم هيف ان. . نامرح قاخلا نم ءاطعلا : تلق تكش ناو

 لك « كييح هنأل « ناسحا هلل نم عنلاو « هتيطع ذخأ ىف مهتم دلقتو « كلذ

 . لاق نم رد هللو « بوبحم بيبحلا لعفي ام

 ىِيِهاَو لو ايندلا لبقأ الو يسبسلأم كريغو ىمعنلا سبلأالف

 ةمعن ددعاو « امعنم هللا نيبو كنيب لعجت ال : هنع هللا ىضر ىلع ةيصو ىفو

 ظ ٠ . اهرغم كيلع هريغ

 . مدعلا ىلع ربصلا نم لقثأ ننملا لمح : ءامكحلا ضعب لاقو

 . ةدئافلا رورس نم ف رشأ ةهازنلا زع : رخخآ لاقو

  للاعتو هناحبس م هللا نع الفاغ هتدخأف ام اميش قلخلا كاطعأ اذا هنأ ىأ : نامرح قلخلا نم ءاطعلا ( ) ١

 بايغو هللا نع كلفض نم هيف.  ةقيقحلا ىفو نطابلا ىف نامرح هنكل « رهاظلا ىف ءاطع ناك ناو رهف

 1 , قحلا نع بلقلا

  ارهاظ اهنم ناك ناو هنأل ؛ كل ناسحا كئاطعا مذعو ؛ كل هللا عنم ىأ : ٍناسحا هللا نم عنملاو ( ؟ )

 هل ةيدويعلا :ماودو هللا ىلا ءاجتلالا ىصضنقي هنأل انطاب ءاطع وهف
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 هدارم مهف نمل ءاطعلا نيع وه هنم عنملاو « ىقيقحلا ءاطعلا وه هللا نم ءاطعلا

 . قيّدص الا عنملا ىف « ءاطعلا مهفي ال نكلو . هب

 , ىشلا بلطأ ىلام : هللا همحر ىروثلا نايفسل هنع هللا ىضر ىودبلا بيبح وبأ لاق |

 لخب نم كعنمي مل هنأل ؛ ءاطع كايا هللا عنم : لاق ؟ ىنعنميف « ىلاعت هللا نم

 | ٠ . مدع الو

 ؛ ىئاثلاو ةنلا دلقت : اهنلحأ : هجوأ ةثالل انامرح قلخلا نم ءاطعلا ناك اهو ئ
 : كلاغلاو . ماع دامعال ىلا كلذ ىدأ امبرو « مهب سنالاو ؛ مهلا هجولا ؛ فرص

 . اهريغو ةأفاكم مهب + تقولا لغش

 برو م رككأ سانا بخ نم برها و : نع لا يضر نسحلا وبأ ميشا قو

 باصت نألو « كندب ىف كبيصي مهرشو ؛ كبلق ىف كبيصي مهريخ نأل ؛ مهرش نم
 قيدص نم ريخ ىلاعث هللا ىلا هب عجرت ٌودعلو « كبلق ىف باصت نأ نم ريخ كندب ىف'

 . ( هحرش ىف قورز خيشلا هلاق امم ) ( هللا نع كدصي

 عض



 نوهستل و ةفداشلا ةيكحلا

 : هللا ءاظع نبا لاق

5-0-0 

 ا للا ًاراَبكتساَو رع ثْنَرْوأ دع ةَعاط نم ريحت  ًاراَقتْفاَو الذ ْتْئَرْوَأ ٌةَيِصْعَم ١

 ا : دابع نبا لاق
 امبمأل ؛ ال ناضقانم رابكتسالاو رعلاو « ةيدوبعلا تافص نم راقتفالاو لذلا

 تافص ضقاني امث ءىش اهنع مرت اذا ةعاطلا ىف ريخ الو ؛ ةيبوبرلا تافص نم

  ةيدوبعلا تافص اهتمزل اذا ةيصعملاب ةالابم ال اك ؛ اهلطبتو اهطبحت اهنأل « ةيدوبعلا

 ظ . اهليرتو اهوحمت اضيأ اهمأل

 « عيطملا ةلوص نم ريخ ىصاعلا راسكنا : هنع هللا ىضر نيدم وبأ ىديس لاق
 بلاغلا « هللا دابعل ءاجرلا ريثك  هنع هللا ىضر ىبسرملا سابعلا وبأ ىديس ناكو

 ىتح « ىلاعت هللا دنع مهتبتر ردق ىلع سانلا مركي ناكو « ةمحرلا عسو دوهش هيلع
 نأل « همركأف , صاع هيلع لحد امبرو «هب ًابعي الف « عيطم هيلع لخد امبر هنإ
 ةرثكب هيلع لخد ىصاعلا كلذو « هلعفل رظان « هلمعب ربكتم وهو ىتأ عئاطلا كلذ

 ةمظع كدنع بنذلا مظعي ال : هلوق دنع اذه لثم مدقت دقو « هتفلاخم ةلذو « هيصاعم

 كلذكو « راسكتالاو لذلا نأ كلذ : اًرابكتساو ازرع تثروأ ةعاط نم ريخخ ب اراقتفاو الذ تئروأ ةيصعم ( ) ١

 . هللا نم برق هيفو « ةيدوبعلا فاصوأ نم ل راقتحالاو راقتفالا
 تتارملا نع دعابتلاو نالذخلا ئضتقي امهب قلعتلاو : ةيبوبرلا فاصوأ نم اًمهف  رابكتسالاو رعلا امأ
 ٠ ٠ ' 2000 ,ةيللا

 « اراسكلاو الذ تثروأ ةيصعم : ةياور فو

 . هبراقتم ناعم ىهو « اراقتحاو الذ تثروأ ةيصعم : ؛ قورز » خيشلا ةخسن ىفو
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 ع شايع نب نابأ نع ىور ام ىنعملا اذه نمف « ىلاعت هللاب نظلا نسح نع كدصت

 ةزانج تيأرف « ةرصبلاب هنع هللا ىضر كلام نب سنأ دنع نم اموي تجرخ : لاق هنأ

 . رخآ لجر مهعم نكي ملو « نزلا نم ةعبرأ اهلمحي
 ننوكألف ؟! دحأ اهعيشي ال . ملسم ةزانجو « ةرصبلا قوسب ! هللا ناحبس : ٌُتلقف

 منأ : تلقف « مدقت : ىل اولاق « لصملاب اهوعضو املف « مهعم تيضمف « مهسماخ

 ؟! ةيضقلا ام : مهل تلقو « هيلع تيلصف « تمدقتف « ءاوس انلك : اولاقف ء هب ىلوأ

 ةعاس دعب ناك املف « هونفد ى دج ؛ ٌتادعقف ؛ لاق « ةأرملا كلت انترتكا : اولاقف

 ؟! ءىش ىبلق لخدف « كحضت ىهو « ةأرملا كلت تفرصنا

 ؟! ةصقلا شيا « ىنيربخأ « قدصلا الا كيجني ال : تلقف
 ةثالث ذنم ضرمف « ! هلعف الا ىصاعملا نم ائيش كرت ام « ىنبا اذه نا : تلاقف

 قزانج نورضحي ال مهتاف « ىناريج قافوب ىربخت الف تم اذا « هامألي : لاقف « مايأ

 هيلعجاو.« هللا لوسر دمحم هللا الا هلا" ال , اذه ىمتاخ ىلع ىبتكاو « قومب نوتمشيو

 اذه : ىلوقو ىدح ىلع كلجر ىعضو « هب ىنمحري ىلاعت هللا لعلف ٠ ( ىنفك ىلع

 تيضر ىفا : ىلوقو 4 ىلاعت هللا ىلا كيدي ىعفراف.« ىنيتنفد اذاف « هللا ىصع نم ءازج

 00 . هنع ضراف « هنع

 تعمم « ءامسلا ىلإ ىدي ثعقر املق ءاهب ىصوأ ام عيمج ثلعف تام املف

 نابضغ ريغ ؛ محر ميرك بر ىلع تمدق داقف  هامأ اي فرصنا : حيصق ناسلب هتوص

 ! اذه نم تكحض امنإف « ىلع

 ىني نم ادباع قأ « ليئارسا ىب / نم.الجر نأ ىور ام رخآلا ىبعملا نمو ٠>
 رفغي ال هللاوف ٠ ( عفرا : دباعلا هل لاقف « دجاس وهو « هتبقر ىلع ءىطوف « ليئارسا

 . كل هللا زفغي ال تنأ لب ٠ ىلع لأتملا اهيأ : لجو رع هللا ىحوأف « كل هلل

 رفغي الأ « لجو زع هللا ىلع ىلةت اما هنأل : هنع هللا ىضر ىبساما ثرحلا لاق

 « ةميظع لجو زع هللا دنع هيلا ةءاسألا نأو . هدنع هسفن ردق مظعل ؛ هل. هللا

 ؛ هللا دنع ردقلا مظع هسفن دع هنأل « هدوجسو .هتدابع عضومل ؛ ىلاعت هللا اهرفغي ال

 . لجو زع هللاب رارتغاو « ربكو بجع نيب عمجف لجو رع
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 حلاص هعمو جرخ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ ىور ام اعيمج نيينعملا نمو 1

 اذبتنم دعقف « مبيف قسفلاب روهشم « ءىطاخ لجر امهعبتف « ليئارسا ىنب ىح اص نم

 حلاصلا اذه اعدو . ىل رفغا مهللا : لاقف « ىلاعتو هئاجبس هللا اعدف « ارسكنم امهنع

 هيلع ىسيع ىلا ىلاعت هللا ىحوأف « ىصاعلا اذه نيبو ىنيب عمجت ال مهللا : لاقو

 ترفغؤ « حلاصلا كلذ تددر.: اعيمج امهءاعد تبجتسا دق ىفإ « مالسلاو ةالصلا

 ظ . مرجما كلذل

 « ليئارسا ىنب ىف ناك الجر نأ : بويأ نب ليلخلا نع اضيأ ىبعشلا نع ىورو .

 لاقي « ليئارسا ىنب نم رخخآ لجرب رم « هداسف ةرثكل ؛'ليئارسا ىنب عيلخ هل لاقي
 : هسفن ىف عيلخلا لاقف « هلظت ةمامغ دباعلا سأر ىلعو « ليئارسا ىنب دباع :؟ هل

 مس هللا لعل ؛ هيلا .تسلج ولف « ليئارسا ىنب دباع اذهو « ليئارسا ىنب عيلخ انأ

 ىنب دباع انأ : هسفن ىف دباعلا لاقف « هيلا سلجف هب ىنمحري نأ لجو رع

 « ىنع مق : لاقو « هنم فنأف « ىلا سلجي « ليئارسا ىنب عيلخ اذهو « ليئارسا

 ترفغ دقف « لمعلا افنأتسيلف « اَمُهَرُم : نمزلا كلذ ىبن ىلا لجو زع هللا ىحوأف

 سأر ىلع ةمامغلا تلوحتف : رخآ ثيدح ىفو . دباعلا لمع تطبحأو « عيلخلل

 ٠ ْ . عيلخلا

 نوكتل « مهبولق هدابع نم لجو زع هللا دارأ امئاو : ىبساحملا ثرحلا لاق

 لهاجلا عضاوتو « فنأو دباعلا وأ ملاعلا ربكت اذاف «٠ مهبولقل اعبت مهحراوج

 لجو زع هلل عوطأ وهف  هنم اقرفو لجو زع هلل ةبيه ؛ لذو ىصاعلا وأ

 . هبلقب ملاعلا وأ دباعلا نم

 كك

 ريخ  ىلاعتو هناحبس هللا ىلا راقتفالاو راسكنالاو لذلا ثروت ىتلا ةيصعمل

 . رابكتسالاو ةزعلا هثروتف ؛ اهبحاص اهب وهزي ىتلا ةعاطلا نم لضفأو

 ىهو « ةيدوبعلا تافص نم  راقتفالاو عوضخلاو « راسكنالاو لذلا نأ : كلذ

 . لجو زع هللا نم دبعلا برقت
 نالذخلا ىلا دبعلا نادوقي امهو « ةيبوبرلا تافص نم امهئاف  رابكتسالاو ةزعلا امأ

 ااظملا



 راسكنا ( نيدم وبأ ١ خيشلا لوقي ىلا اذه ىفو . نمحرلا زيزعلا نع داعتبالا ىلاو

 ( عيطملا ةلوص نم ريخ ىصاعلا

 تلخ اذاف , للذتلاو ددايقنالاو « عوشخلاو عوضخلا وه ةعاطلا نم فدهلا نألو

 . ىئاعملا هذه ققحت تلا ةيصعملاف  اهنم فدحلا ققحت ملو , ىناعما هذه نم ةعاطلا

 ةربعلا امأو « ةيصعلا ةروصب الو « ةعاطلا ةروصب ةربع ال هنأل « « اهنم لضفأ نوكت

 . امهنع جتني اب
 لم الو «كررص ىلإ رش ال لا ك١ : ملسو هيلع هللا لص لوسرلا لوقي اذهلو

 ( مكبولق ىلا رظني امإو مكلامعأ

 هدأ وهام مكيلع تيشخ اوت ول » ملسو هيلع هللا لص لوسرلا اضيأ لوقيو

 !. . . بجعلا :: كلذ نم

 ا



 ةئاملا دعب رشع ةسحاسلا ةمكحلا

 ظ : هللا ءاطع نبا لاق

 هاه رها راه ش كَ 1 1 1 ْ 2 8 : ع

 ٍراَّدلا كلت ىف كل فِشكيسَو , "اهتائوكُم ىف رظَنلاِب ")راّدلا هِدَه ىف َكَرَمُأ »

 . « ِهِتاَذ ٍلاَمَك ْنَع

 : دابع نبا لاق

 ارهاظ هنوري رادلا هذه ىفف « مهل هيلجت بسشح ىلع لجو زع مهبزل دابعلا ةيؤر
 رظنلاب مهرمأ كلذلو « اهباجح ءارو نم مهل ىجت امل ؛ مهرئاصب راونأب تانوكملا ىف

 ( عنام الو باجح ريغ نم مهنراضبأ راونأب ةنياعم هنوري ةرخآلا رادلا ىفو « هيف

 ٠ . فشكلاو روهظلا ةياغ اذهو

 « هناوكأ ىف لمأتلاو رظنلاب  ىلاعتو هناحبس هللا كرمأ : هبرب فراعلا اهيأ

  هنأش لج  هارتل كلذو ؛ كسفن ىو تاوامسلا فو ضرألا ىف هتايآ ىف ربدتلاو

 , 0 ٠ باجح ءاوو نم اهف ارهاظ  كتريصب رونب
 نم ٠١١ ةيا نه ) ( ضرأآلاو تاوامسلا ىف اذام اورظنا لق » : ىلاعت لاق

 .ايندلا ةايحلا هذه ني ىلاعتو هناحبس هللا كرمأ ىأ : رادلا هذه ىف كرمأ عر

 تانوكملا ىف  باجح ءارو نم  كتريصب رونب هارتل « هناوكأ ىف لمأتلاب ىأ : هتانوكم ىف رظلاب ( ؟ (

 . اهيف رظنلاب كرمأ ىتلا

 . هناوكأ ىأ « ةحوتفملا واولا ديدشتب : هتانوكم



 الفأ مكسفنأ فو . نينقوملل تايآ ضرألا ىفو ١ : ىلاعت لاقو ( سنوي ةروس

 ( تايراذلا ةروس نم 7٠ ٠ 7١ ناتيآلا ) ( نورصبت

 ىلع ةلادلا هناوكأ ىف هراثا ةدهاشمب  ايندلا ةايحلا هذه ىف ةيؤرلا كلت: نأ كش الو

 . كيلا ىلاعتو هناحبس هنم ةماركو « كيلع هللا نم لضفت  هتردق

 هارتف « هتاذ لاك نع هناحبس كل فشكيسف « ةرحآلا ىف امأ « ايندلا ىف اذه

 . ةريصبلا نيعب ايندلا ىف هتيأر 6 «ء رصبلا نيعب .ةرخآلا رادلا كلت ىف

 ."١ 51 : ناتيآلا ) ؛ ةرظان اهبر ىلإ . ةرضان لكموي هوجو » : ىلاعت لاق

 ظ ا . ( ةمايقلا ةروس نم

 ثععبي هللا نإ : ! : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع : ىرعشألا سوم أ نعو

 هللا نا  مهرخخاو مهلوأ عمسي توصب  ةنجلا لهأ اي : ىداني ايدانم ةمايقلا موي

 رع نمحرلا هجو ىلا رظنلا ةدايزلاو « ةنجلا ىنسحلاف « ةدايزو ىنسحلا دعو

 ىنسحلا اونسحأ نيذلل ١ : لجو زع هللا لوق نع أي هلا لوسر لكسو . ( لجو
 رظنلا : ةدايزلاو « ةنجلا : ىنسحلا : لاق ( سنوي ةروس نم "١ ةيآ نم ) ؟ ةدايزو

 ظ . ( ريثك نبا ريسفت ) . لجو زع هللا هجو ىلا
 هراثآو هناوكأ ىف ربدتلاو لمأتلاو رظنلا ىلا  ايندلا ةايحلا هذه ىف هللا انقفو

 ههجو ىلا رظنلاب همركو هلضفب  ةرخآلا ىف  انيلع نمو هتردق ىلعو ؛ هيلع ةلادلا
 . ميركلا

 ؟



 ةثاملا حغب نورشخلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

3-4 
 هه 1 5 0 0 0 ل َك

١ 

 يف م ّك : (9ِةاَفاصُملا ُنِغَمَو , '"1قاجاتملا لَم ةالصلا و
0 

 للف ء كئب فصلا وجر َمِلَع  راولألا ٌقِراَوَس اَهيِف ُفِرْشُتَو , ”راَرْأْلا
 ( "اَهَداَدْمَأ َرْثُكَف ,هلضَف ىلإ كحجاّيَيْخا مِلَعو ٠ «*”اهذاَدغأ

 : دابع نبا لاق

 ةبطاخم ةاجانملاو « ءاعدلاو ءانثل ل نوكي اهيف نأل « ةاجانملا ل ةالصلا 0

 رادكألا لاوز ىشو ( ( ةافاصملا ندعمو ( رابجلا كلملل راكذألا ءافص دنع رارسألا'

 « هدوهش ذئنيح « كل وفصيف ؛ كرسو كبلق وفصي ىتح ؛ كبر نيبو كنيب ةينوكلا

 روهظلا ىف كيلع رئاكتت ىتح )) رارسألا نيدايم اهيف عستت ) و هذوجو كتاذ وحميو

1 

 .راكذألاو ةرالثلاب نوكت ب هبرأ د دبعلا ةاجانمف . بالا ع ةرراسملا ىه : ةاجانملا : : ةاجال لع ةالصلا 1 ١(

 : , ءاعدلاو
1 

 ..راتسألا عفرو حتفلاو مهفتلاب نوكت هدبعل 3 ةاجائمو

  ) 5١ةاجانملا ضصولخ ةافاصملا : ةافاصملا ثكدعمو ٠ ةاجانمل نم ىفصأو قرأ ىهف :

 ش . هيلع هلابقاو « هتيلكب هيلإ ههجوتب  هبرل دبعلا ةافاصمو >

 . هريغل هعدي ال: ىتح ؛.هيلع :لابقالاب ب هدبعل 'برلا ةافاصمو

ولقلا ايف عسنت ىأ : : رارسألا نيدابم ايف عستت ( © )
 . نيدايماب ةيمبشلا ب

 ٠ ' . اهلا قباستت ىتلا رارسألا دراوتب حرشنت ىأ

ايف علطت ىأ .: راونألا قراوش اههف قرشت ( )
 . . بكاوكلاب ةبوبشلا,راونألا 

 ا . اسمخ نيسمنخلا لعج ىأ : اهددع للق عه )

) 
ىف نيسمجو « عقلا ف ايم ايلعجف'  ءازبلاو بارق وهر . ددم عمج : دادمأ : اهدادما رثك

 رخألا 
) 5١ 

 اهاثمُأ رشعب ةنسحلاف .

 نفيا



 تسلا تارابعلا هذهو « رون ىلع ارون كبلق نوكيف ١ راونألا قراوش اهيف قرشتو ؛
  ىلاعت هللا همحر فلؤملا اهركذ ىتلا لاوحألا هذه تناك املو . "”هبراقتم اهيناعم

 ليلدلاك اهل فلؤملا ركذ ناك . اهليصحت وه ام اهبنم دوصقملا نأو , ةالصلا دئاوف نم
 ةالصلا ناف « ةالصلا دوجو ال « ةالصلا ةماقا وه امنإ هب رومأملا نأ نم هلاق ام ىلع

 , هذه غولبا ضبتتتال ىتلا نيلفاغل ةالص ال  نيعشاخلا ةالص ىه امئا  ةربتعملا
 . هللا لاق « تاريخلا ساسأو « تادابعلا ّمَأ ةالصلا تناك كلذلو ؛ ةينسلا دصاقملا

 + ىركذل ةالصلا مقأو » : ىلاعت

 ىلص هللا لوسر نع كلذ ىنعم ىور دقو « ركذلا ةالصلا نم دارملا نأ ربخأف

 ترعشأو « فاوطلاو جحلاب رمأو « ةالنصلا تضرف امثإ :  لاق هنأ ؛ ملسو هيلع هللا
 ( هللا ركذ ةماقال , كسانلا

 مالكلا قأيس ام ىلع  ملسو هيلع هللا ىلص هللا بيبح نيع ةرق تناك كلذلو
 0 . هل فلؤملا ضرعت ثيح هيلع

 هنيب باجحلا هللا عفر « ةالصلا ىلا ماق اذا دبعلا نأ ١ : 'رابخألا ضعب ىفو

 نولصي « ءامسلا ىلا .هيبكنم ندل نم ةكئاللا تماقو « ههجوب ههجاوو « هنيبو
 ىلا ءامسلا نانع نم ّنبلا هيلع رشنيل لصملا ناو « هئاعد ىلع نونمؤيو « هتالصب
 باوبأ نأو ع "7لتفنا ام ىجاني نم ىجانملا ملعي ول : دانم هيدانيو « هسأر قرفم

 . ( نيلصملا فوفصب هتكئالم ىهابي ىلاعت هللا نأو « ىلصملل حتفت ءامسلا
 ىذلا هللا انأف « ايكاب ايلصم كدي نيب موقت نأ رجعت ال « مدا نباي : ةاروتلا فو

 « ءاكبلاو ةقرلا كلت نأ َنوَرَي اوناكو . ىرون تيأر بيغلابو ؛ كبلق نم تبرتقا
 دمحم لاقو . بلقلا نم برلا ونذ نم هس هبلق ىف ىلصللا هدجي ىذلا حوتفلا كلذو

 تاولصلا هذه ىلا نيدحوملا ىلاعت هللا اعد : هنع ىلاعت هللا ىضر ىذمرتلا ىلع نب
 لعف لك نم دبعلا لاني ؛ تافايضلا ناولأ اهف ف ممل ًايهو « مييلع هنم ةمحر « سمخملا
 ظ 000 . هاياطع نم ائيش لوقو

 ةالصلا ١ : لوقي ثيح ةقباسلا ةمكحلا ىف اتدرزا « ةالصلا دئاوف نم نويرخأ نيتدئاف ىلا كلذب ريشي ( ) ١
 .. بويغلا .بابل حاتفتساو « بونذلا ساندأ نم بولقلل ةرهط

 )١( ةيآ نم ١4 هط ةروس نم .
 . فرصنأ ؛ لقفلا ( ")

 فق



 بر اهأيه « نيدحوملا سرع ىهو « ةبرشألا< لاوقألاو « ةمعطألاك لاعفألاف

 . رابغ الو سند مهيلع ىقيي ال ىتح « تارم سمخ موي لك ىف هتمحر.لهأل « نيملاعلا

 تدعابت  ًاضوت اذا نمؤملا نأ : تثدح : هنع ىلاعت هللا ىضر ىكملا بلاط وبأ لاقو

 اذاف « كلملا ىلع لوخدلل بهأت هنأل , هنم افوخ ضرألا راطقأ ىف 'نيطايشلا هنع

 رابجلا ههجاوو « هيلا رظني.ال « قدارس هنيبو هنيب برض « سيلبا هنع بجح ا ربك

 ىف سيل ناك اذاف « هبلق ىلع كلملا علطا  ربكأ هللا : لاق اذاف' « ميركلا ههجوب

 . لوقت © كبلق ىف ربكأ هللا ء تقدص : كلملا لوقيف « هللا نم ربكأ هبلق

 روتلا كلذب هل فشكيف  شرعلا توكلمب قحلي « رون هبلق نم عشعشتيف : لاق
 . تانسح رونلا كلذ وشح هل بتكيو « ضرألاو تاوامسلا توكلم

 شوتحي !؟ « نيطايشلا هتشوتحا  ءوضولا'ىلا ماق اذا لهاجلا لفاغلا نإو : لاق

 هبلق ىف ءىش لك اذاف « هبلق ىلع كلملا علطا  رّبك اذاف « لسعلا ةطقن بابذلا

 ! لوقت 5 كبلق ىف ربكأ هللا سيل « تبذك : كلملا لوقيف « هدنع هللا نم ربكأ

 نع هبلقل اباجح نوكيف «ءامسلا نانعب قحلي : ناخد هبلق نم روثيف : لاق

 . ثوكلملا

 « هيف خفنت لازت الف « هبلق نيطايشلا مقتلتو « هتالص باجحلا كلذ دّكيف : لاق

 . هيف ناك ام لقعي ال هتالص نم فرصني ىتح « هل نيزثو « هيلا سوسوتو ثفنتو

 فلؤما هركذ ام ىنعمل ةقفاوم راثآلاو رابخألا هذه ىيناعمو
 ةلاد « ىلاعت هللا همحر

 . هتمحرب قيفوتلا ىلو هللاو ءانه اهتدروأ كلذلف ؛ هيلع

 راكف « هلضف ىلا كجايتحا ملعو « اهدادعأ للقق , « كنم فعضلا دوجو ملع )

 . ( اهدادمأ

عأ ليلقتف « هدبع هدوع .ىذلا ىلاعت هللا لضف نم اذهف
 لعج نأب : اهداد

 . هفعض دوجو نم ملع امل هنم فيفخت كلذو ؛ اسمخ نيسمخلا

 « هيلع هنم لضف كلذو « نيسمخلا باوث نسمخلل لغج نأب : اهدادمأ ريثكتو

ذم ىناعملا هذهو « كلذ ىلع ركشلاو دمحلا هلف « هيلإ اجاتحم ناك ذا
 ثيدح ىف ةروك

 ١ . ءارسإلا

 ؟ امه



 بيعت

 نبا ددعي ( ةثاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةمكحلا ) اهتقباس ىفو « ةمكحلا هذه ىف

 .ةوجرملا اهترمتو ء ةالصلا جئاتن : هللا ءاطع
 بويغلا بابل حاتفتساو « بولقلل ةراهط ةالصلا : نأ ىلا ريشي ةقباسلا ةمكحلا ىفف

 نيدايم ابيف عستتو « ةافاصملا ندعمو « ةاجانملا لحم ةالصلا : نأ ىلا زيشي انهو

 ظ . راونألا قراوش ابيف قرشنو « رارسألا

 دوجبو ملع 1: لوقي ثيح « سمخ ىف تاولصلا رثصح ى ةمكحلا ركذب كلذ عب م

 اذهو نيسمخ تناك نأ دعب اسمخ اهلعج نأب كلذو + اهددع للقف ؛ كنم فعضلا

 . هدابعب هتمحرو « هللا لضف نم

 هلضف ىلا كجايتحا ملعو » : لوقي ثيح « ءاطعلا مظعو « باوثلا ليزج نيبي مث

 سمخ ىهف « رجألاو باوثلا ف « تاولص رشعب ةالص لك لغج دقف ١ اهدادمأ رثكف

 .. .مظعلا لضفلا. وذ هللاو . ءارجلاو باوثلا ىف نوسمخو «.ددعلا ىف

 : هلوقب كلذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هيبن ىلاعتو هناحبس هللا بطاخ دقو

 ةئيسلاو « اهلاثمأ رشعب ةنسحلا « ّثدل لوقلا لّدبي ام ء نوسمخ نهو « سمخ هو
 . ( ثيدحلا ٠ . رفغأو « اهلثم

 سمخ ىلا ءازجلاو باوثلا اهيف فعاضتي ىتلا ةعامجلا ةالص لضف ىلا ةفاضالاب اذهو

 . ةجرد نيرشعو ةعبس ىلا وأ ١ ةجرد نيرشعو
 تيبلا ىف ةالصلاك كلذو « اهلضفو نكامألاو عاقبلا ردقب اضيأ تاجردلا توافنت اك

 . ثيداحألا كلذ ىلا تراشأ دقو « سدقملا تيب ىفو « ىوبنلا دجسملا ىفو « مارحلا

 لضفلا وذ هللاو « ءاشي نم هتمحرب صتخي هللاو » : « هتمحرو هللا لضف نم هلك اذهو
 ( ةرقبلا ةروس.نه ٠ .ه ةيآ نم ) ( مظعلا

 ع 17 ( ولعب اك ا اج نأ رق نم مه ىفعأ ا يف ملت ل ؛

 . ( ةدجسلا 5 ةروس



 ةثاملا دغب نوثالثلاو ةثلاثلا ةمكحلا
 : هلل ءاطع نبا لاق

 ب دوي هاما "هيف رثسو « ةيصغنلا نع "ثم : يمس ىلع ركملا ١
 َنوُبَطَي ُه ةماخلاو , ”قلخلا دل مه م زم طوق ةيشح « هيف تسلا ىلآعت هللا

 ( '9ققَحْلا ِكِلَمْلا رَظن ْنَم مي ةّيشحح « اَهْنَع رثسلا هللا َنِم

 : دابع نبا لاق

 ةيهاركو مهدمح ةيحمو « ممل نيزتاو ٠ عنصتللاو « قلخلا دوهش مهيلع بلغي ةماعلا

 ؛ اهيف مييلع هللا نم رتبملا نوبلطيو اهب نوفختسيو « ةيصعملا نولمعي مهف ٠ ( مهُمذ

 مخاثمأ ىو « مهنيعأ نم ازاعقسيف ؛ ( قلخلا مهاري الكل ؛ اهب نيلماع مهنوك لاح ىف ىأ

 : لجو رع هللا لاق
 ىضر الام نوت ذا مهعم وهو هللا نم نوفخعسي الو سال نم نوفختسي )

 : ةيآلا هذه 0 : هلع هللا ىضر ٍعرشتل  ياقلا و بأ مالا لاق . ,لوقلا نم

 )١( ةيطغتلاو ظفحلا : رتسلا .
. 

يع مدعو « ابنع عنملاو ءابنم ظفحلاب ىأ : ةيصعملا نع رتس
 اهبابسأ ةك

' 
نلل اهرهظي الأب كلذو ؛ اهلعف عم ىأ : اهيف رتس

 ,.ةدعب وأ ؛ « اهلعف لاح سا
) 5١ 

 لل اذ سلا دنع متزنم طوقس ةيفخ لجأ كلذ نوباطي ىأ : قلخلا دنع مهتبترم طوقس ةيشح
) "١ 

:طوقس ةيشحن ىأ : قحلا كلملا رظن نم مهطوقس ةيشخ ( ؛
 مهتلاغ دنع كلذو « قحلا كلا دنع مهن 

 . هطخسل مهضرعتو ؛ هل
 . ءاسنلا ةروس نم ٠١ ةيآ نم عه )

 غل



 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع : هنع ىلاعت هللا ىضر متاح نب ىدع ىور

 اورظنو « اهنم اونَد اذإ ىتح « ةنجلا ىلإ سائلا نم سانب ةمايقلا موي رفؤي : لاق هنأ

 الف « اهنع مهوفرصا نأ : اودون  اهلهأل هللا دعأ امو « اهحير اوقشنتساو « اهيلا

 . اهيف مهل بيصن
 ؛راقلا اتلخدأ ول « انير اي: نونوقيف ! اهلذب نولوألا عجر ام ةرسحب ثوعجوف : لاق

 ! انيلع نوهأ ناك 'كئايلوأل اهيف تددعأ امو « كباوث نم انتيرأ ام انيرت نأ لبق

 سانلا متيقل اذاو « ماظعلاب ىنومتزراب متولخ اذا متنك . مكب تدرأ كلذ : لاق

 سائلا متبه « مكبولق نم ىنوطعت ام فالخب « سانلا ناوءارت « "”نيئبخم مهومتيقل

 .مويلاف ىلا ونكرت لو سانلا ىلا مكرو ؛ فول و سانلا مللجأو « ىنوباهت ملو
 باوثلا نم مهرج ام عم باذعلا ملأ مكقيذأ

 نإو « مكنامإ ىف للخلاف «كارأ أ اوملعت 4 نإ : ةلزنملا بتكلا ضعب قو

 ؟! مكيلا نيرظانلا نوهأ ىفومتلعج ملف « كارأ ىلأ متملع

 فت امو نيعألا ةثاخ ملعب ىلاعت هلوق ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو

 ةويو « اهنع هرصب ضغي هنأ مهيريف « موقلا ىف ةأرلا هب رمت لجرلا وه  ؟رودصلا

 . اهيلع ردقيو « اهتروع ىلع علطي هنأ

 . هنأ هنأ مهيريف ءةأرما مهب رمف ؛ موقل ىف نوكي لجرلا وه : ىرخأ ةياور ىف لاقو

 نأ فاخ اذاف“ ء رظنو اهيلا ظحل  ةلفغ موقلا نم ىأر اذاف « اهنع هرصب ضغي

 ول دوي هنأ : هبلق ىلع لجو زع هللا علطأ دقف « اهنع هرصب ضغ « اونطفي
 نوباهيو « رابجلا رظنب نوفختسي نيذلا نيئارملا نأش هلك اذهو « اهتروع ىلإ رظن
 0 رازوألا نم هنوبكتري اميف مهيلع اوعلطي نأ سانلا

 : ممذلا فصولا اذه نم ءارب : نيقيلاو ناميالا لهأ نم ةصاخلاو

 « مهيلا رظنلا نع هفورصم مهتمهو « امذ الو احدم قلخلا ىلا مهل تافئلا ال

 ةبقارمو « ىلاعت هللا ملعب ةعانقلا وه امنا مهاحو «ءاٌرِض عفد وأ عفن ىف مهيلع داتعالاو

 , نيدئمطم نيعشاخ : نيتبم ( ) ١

 ضل



 مهبولقب اهرطخي الو , مهرظن نع اهبيغي نأ ىف اهنع هللا نم رتسلا نوبلطي مهف « هرظن

 .هطخسل ضرعتلاو « مهر ةفلاخم ىف نوعقيف ؛ اهب نولمعيف « مهسفنأ ايلا ليمتف

 ٠ 7! نيلاحلا نيب.ام ناتشو « هنيع نم طوقسلاو
 هئاعد ىف : هنع هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا وبأ ىديس راشأ ىنعملا اذه ىلاو

 ' انركذو « اهبابسأو ةيصعملا نم كب ذوعلو « اهماودو ةبوتلا كلاسن انإ مهللا : هلوقب

 ىف ركفتلا نمو « اهنم ةاجنلا ىلع انلمحاو « اهتارطخخ موجه لبق كلنم فوحلاب
 معطلاو « اه ةهاركلاب اهدبتساو « اهنم هانينتجا ام ةوالح انبولق نم ماو« اهقئارط

 ش . اهّدِضِب وه امل

 مبا

 عالطا فوخ « ةيصعملا ىف رتسلا  لاعت هلل نم نوبلطي سانلا نم ةماعلا

 سانلا نوشخي مهن « اهبحاص حضفي ال ىتح « اهدعب وأ ةيصعملا لاح مهيلع سانلا

 ( مهعم وهو هللا نم نوفختسي الو سانلا نم نوفختسي ٠ : مهو « هللا نوشخي الو ,

 .1 رودصلا .ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي ) : ىلاعتو هناحبس' هللاو

 لهأ : قافنلا لهأ مهو « سانلا نوءاريو ٠ مهريغ ىلع نودمتعي نيذلا مه ءالؤهو
 . ىفخلا كرشلا

 « ةيصعملا نع رتسلا  ىلاعت هللا نم“ نوبلطي مهف - سانلا نم ةصاخلا امأ

 ةيشخ كلذو « ابجاح اهنيبو مهنيب لعجيو « اهف عووقولا نيبو مهنيب لوحي نأب كلذو

 ٠ قلعت هللا رظن نم ع مهطرقم
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 ةثاملا دهب نوغبرألاو ةيناثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ةملغت اَمل . كِسفتل اًماذ تلأ نكف  ('كيف ُهنونظَي امل ء َكئوُحَدْمَي ُساَنلا » 1 2 : هسا 8040 ىو م مك 4 5 ا عءزع 507 3
 اهم

 : دابع نبا .لاق

 نأل « هنم بولطم  اهتافآو اهبويع نم هققحتي امل اهراقتحاو « هسفنل دبعلا مذ

 قدصتو « هلامعأ كلذ ببسب حلصتف « اهرورسو اهزورغ نم رذحلا ىلا هيدؤي كلذ
 ءانث كلذ نع هنّدصي الو « اهيلع تافآلا لوخدل تلتعاو ؛ هيلع تدسف الاو هلاوحأ

 . هريغ هملعي الام هسفن بويع نم ملعي هنأل « هل مهحدمو هيلع - سانلا

 ىغبنيف « هب نظلا نسحو « هل حدملا نم مهيلع بجي ام قحب اوماق ام مهنا مث
 . اهيف هداقتعا ءوسو « هسفن ماهتا نم هيلع بجي ام قحب وه موقي نأ اضيأ

 . هنطب ىف لخدي نأ ناطيشلا نكمأ دقف هسفن حدمب حرف نم : مهضعب لاق

 : لاقي نأ نم كيلا بحأ ناكف « تنأ لجرلا معن : كل ليق اذا : رخآ لاقو
 1 لجرلا سب هللاو تنأف . تنأ لجرلا سكي

 لا كاقبأ ام ريف سانلا لازي نل : مع لات لا ىضر ةلحصلا شعبا قو

 . ايقارع كبسحأل ىلا : لاقو « بضغف « مهيف

 لاصفملا ديمح نم كيف هنونظي امل. حالصلاو ريخلاب كنوحدمي ئأ : كيف هئرنظي امل: كتوحدمب سانا )١(
 . تافصلا ليمجو

 ملعأ تنأف « كيلع مهئانثو « كل سانلا حدمب رتغن ال ىأ : ابنم هملعت امل ؛ كسفنل اماذ تنأ نكف (؟)

 . كيف سانلا هظيام فالخع اهفاصتا ىلع كسفن منت نأ بجي لب . كسشنب

 للم



 . هتقم ىلع كدهشأف « كنقمب لإ بّرقت كدبع نإ مهللا : حدم ام مهضعب لاقو
 الام انل رفغاو «٠ نولوقي امب انذخاؤت.الو « نونظي ام اريخ انلعجا مهللا : رخا لاقو

 ةفيخ « حدملا اوهرك امناو : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلازغلا دماح وبا مامالا لاق

 دنع مملاحب مهبولق لاغتشا ناكف « قلاخلا دنع نوتوقمم مهو ؛ قلخلا حدمب اوحرفي.نأ

 مومذملاو « ىلاعت هللا دنع برقملا وه حودمملا نأل , قئالخلا .حدم مهلا .ضغبي هللا

 حودمملا اذهف . رارشألا عم رانلا ىف ىقلملا « ىلاعت هللا دنع دعبملا وه ةقيقحلا ىلع

 ؛ هريغ حدمب حرف اذا « هلهج مظعأ امف  رانلا لهأ نم ىلاعت هللا دنع ناك نإ

 ذا « هيلع هئانثو « ىلاعت هللا لضفب الا حرفي نأ ىغبني الف ةنجلا لهأ نم ناك ناو
 هتافتلا لق  ىلاعت هللا ديب لاجآلاو قازرالا نأ ملع امهمو « قلخلا ديب هرمأ سيل

 . هنيد رمأ نم همهي امب لغتشاو « حدملا بح هبلق نم طقسو مهمذو قلخلا حدم ىلإ
 . هنع ىلاعت هللا ىضر ىلازغلا دماح ىلأ مالك ىبتنا

 نظي امل ؛ كيلع مهئانثو « كل سانلا حدمب رورغلاو كايا : نمؤملا دبعلا 'اهيأ

 سانلا عيمج نم كسفنب ملعأ تنأف « ةديمحلا لاصخلاو ؛ ةليمجلا تافصلا نم كيف

 . ( ةمايقلا ةروس نم +١ ةيا ١ )ا ةريصب هيسفت ىلع ناسنالا لبد

 رياغت + تافص نم هب تفصتا ال « . اهمذتو « كسفن مولت نأ كيلع بجي امو

 كيف سائلا نظي ام

  نونظي امن اريخ انلعجا مهللا ) : ههجو هللا رك ىلع مامال لوقي كلذلو

 ( نوملعي الام انل رفغاو « نولوقي امب انذخاؤت الو

 «٠ هنع ىهنم كلذو « بذكلا ليلد هيف ولغلاو حدملا ىف ةغلابملا نأ كش الو

هوجو ىف بارتلا أوثحا » : هلوق .ىف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا راشأ اذه ىلاو
 : 

 0000 4 حيألا هتاف ؛ حدملاو مايا ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ( نيحادملا

 ( كبحاص قنع تعطق 9 : هدنع الجر حدم نمل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 نيذلا نبسحت ال ) : ىلاعت لاقف « اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبي ءاموق هللا مذ دقو

 ش ١"



 مهو باذعلا نم ةزافمب مهنبسحت الف اولعفي م امب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب نوحرفي
 2. ( نارمع لا ةروس نم ١868 ةيآ) ( ملأ باذع

 هوعمس اذاف « باطخلا ىلا نوعمتسي هللا نع مهفلا لهأ : ( ةبيجع نبا) لاق 0
  ركشلا ماقم ىلع مهل هيبنت هنأ اوملع  مهيف ناك اذاف ؛ اورظن ءىشب مهحدم :

 عمس امل اذهو « ماقملا كلذ ليصحت ىلع مهل هيبنت هنأ اوملع  مهف هودجي مل ناو
 ٠ ليللا موقي لعج  هفصن الا موقي ال ناكو هلك ليللا مايقب هنوحدمي اموق ةفينح وبأ |

 ْ . هلك

 نس



 امل عي نيهيتلا ةمكحل
 : هللا ءاطع نبا لاق

 ما مولا سرع 0000 ا
 م م7 3

 ّصَمْخَي ) : لآَقَق , ةياتهْلا "ر 2 ىلإ "نوفوستي  ةابِعلا نأ َمِلع
 "0 مع ل8 7 7 47 وع راوسإ سا هاش ماها م

 : َلَمَعْلا اوكرتل  'َكِلْذَو مه هلآ َمِلَعَو ٠ ( ءاشي نم ةتمحرب
 سل : َلاَقَف ©ٍِلَّرألا ىلَع ًاداّمتِعا

 . ( نيم نب بير هللا َةَمْحَر 57

 : دابع نبا لاق

 . نم زع ةلوق ىف ةئيشملا صيصخت وه  ةمحرلا اهاضتقم ىتلا ةيانعلا رس روهظ
 بوسنملا ناسحالاو دعبلا نم هل ةلع الو 0( ءاشي نم هتمحرب صتخي ) : لئاق

 كلت ىلع ةمالعو ةرامأ 06 نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ ١ : هلوق ىف هيلا

 دابعلا لكتي الثل « هب اهقلعو « هيلا ةمحرلا دنسأ امنإو . ةبجوم ةلعب سيلو « ةيانعلا

 . هيلع ىلاعت هلل ةيدوبعلا ىضتقم وه ىذلا « لمعلا اوكرتيو « ةقباسلا ىلع

 )١( نوعلطتي : نوفوشتي .
 ىفخلا ءىشلا وه : رسلا (؟) . .

 لبقتسملا ىف رسلا كلذ لوصحلت 'ةدارالا قلعت : ةيانعلا' سو .

 هماع تسيلو ؛ سانلا ضعبي صحت ةيلزألا ةيانعلا نأ مهتظحإلمو ؛ مهكرت ىأ : كلذو مهالخ ول ( ؟) .

 )  )54هللا ملع ىف قبس ام ىلع ىأ : لزألا ىلع اداتعا .

 نم (ه) ١ية ٠١١ ةرقبلا ةروس نم .

 ) )5فارعالا ةروس نم ه5 ةيآ نم . 



 ىغبني ال اذهلو « ةيهلإلا ةيانعلا رس روهظ ىلع ةمالعو ةرامأ  ةحلاصلا لامعألا

 الزأ هللا ملع ىف قبس ام ىلع اداتعا . لامعألا كرت

 نوكي امنإ  ةيانعلا رس نأ كلذ « رورغم وهف  لزألا ىلع اداتعا لمعلا كرت نمف
 ةمحر نإ ) : ىلاعت لاق اذهو « مهلامعأ ىف نيصلخملاو « مهبر ةدابع ىف نينسحملل

 ('نيئسحملا نم بيرق هللا

 لامعألاو ءاعدلاب كلذ بلطو « ةيهلالا ةيانعلا رس روهظ ىلا علطتلا ىغبني ال كلذكو

 نأل كلذو « رسلا كلذ لوصح ىف هريثأت داقتعاو « كلذ ىلع داّتعالاو « ةحلاصلا

 لوقي اذلو ؛ سانلا ضعيب صاخ وه اإو « سانلا عيمجل اماع سيل ب ةيانعلا رم

 | (. ءاشي نم هتمح رب صتخمي » : ىلاعت هللا

 رس ىلإ علطتل نيبو - صالخالاو ناسحالاو لمعلا نيب عمجي نأ : ديلا لم

 هللا ةمحرف ع لزألا ىف قبس ام ىلع اداتعا ؛ لمعلا كرت نمؤملل ىغبني الو . ةي

 دنع فقيو اهدحو ةئيشملا ىلع دمتعي نأ نمؤملل ىغبني ال اك ٠ تي
 . ءاشي نم هتمحرب صقخي هللاف « كلذ
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 ثمل طخ ؛ نيهمتلاو ةغبا دل ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 , فيولا دوو  اَهْنَع كمي آل ىك ؛ تاقزألا ٍنايعأِب  تاعاطلا دي
 ) رايخألا ةّصح كَل ىقبت هي ىك ؛ تْقَوْلا َكَيَلَع َكّيَلَع ّعَّس وو

 : دابع نبا لاق

 نيتمعنب  تاقوألاب هتقوملا تاغاطلا نم هب كرمأ اميف كيلع هللا معنأ

 لعفي مل ولو « اهباوثب زوفتف « اهيف اهعقوثل « تاقوألا نايعأب كل اهدييقت : امهادحإ

 . اهباوث كتوفيف « توفت ىتح « اهب لمعت ملو « اهب ٌتفّوسل ب
 ىتح « رايتخألا نم بيصن كل ىقبيل « كيلع اهتاقوأ عيسوت : ةيناثلا ةمعنلاو

 ىلع دمحلا هللف « قيض الو جرح ريغ نم « لهمتو « نوكس لاح ىف تاعاطلاب أت
١ 1 

 اتاقوأ اهل ددحو « الثم ةالصلاك « ضئارفلاو ماكحألا ضعب هدابع ىلع هللا ضرف

 نم ) « اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ : ىلاعت لاق . ابيف.ىدؤت ةنيعم

 « لامعألا ريخأت ةيرشبلا سفنلا ةعيبط نم ناك املو . ( ءاسنلا ةروس نم ٠ م ةيآ

 . نيتميظع نيتمعنب انيلع هللا معنأ  لامآلا ليوطتو

 قالطا مدعو « اهيف ىدؤت « ةنيعم تاقوأب تادابعلاو تاعاطلا دييقت : ىلوألا ةمعنلا

 . اهباوث توفيف « اهئادأ ىف ريخأتلاو فيوستلا عني ىتح « تقولا اذه

 لكن



 ايفنو مهل اريسيتو ؛ مهب ةمحرو « دابعلاب ةفأر . تاعاطلا تقو عيسوت : ةيناثلا ةمعنلا
 . مهنع رارطضالاو « جرحلل

 ؛ تاعاطلا هذه ءادال « بسانملا تقولا رايتخا ةيرح مهل _ىنستي ىك كلذو

 ظ . هجو لمكأ ىلع ضئارفلا هذه ىدؤت اذببو
 , ضئارفلا هذه ءادأل « همئالي ام هنم دبعلا راتخا  اعستم ناك اذا تقولا نأل

 هللا غم هباقب هروضحو هركف عامجعسا نيبو « هنيب لوحت ىتلا لغاوشلا نع ىختو
 , ةدابعلا لاح

 لابقاو « نممطم بلقو « ةئداه سفنب ؛ تاعاطلا هذه نمؤملا ىدؤي « ذعيحو
 ظ ظ . هللا لع.

 ( ةايحلا ىف هلمع ةكرخ ةبكاوم نع تاعاطلا هذه هعنمت ال هسفن تقولا فو
 . هرخآ ىف وأ هطسو ىف وأ « تقولا لوأ ىف اهؤادأ هنكمي هنإ ذا

 ظ . ةرخآلاو ايندلا ىريخ نيب نمّملا عمجي كلذبو.

 نيم



 . ةثاملا دعب نوغستلاو ةنماثلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 "اكّيلَع هب ّنَم ام َردَق َكَفْرَعِل ؛ كَِلَع "هَلُظلا ْثَدَرَو اَمَّبُر ١ 8 4-0 ه هر هلا 118 لسا رص ع م

 : دابع نبا لاق

 ردق ىلع ةملظ لكو « ةملظ هتلباقم ىفو الا رون نم امف « راونألا دادضأ ُمّلُظلا
 كيلع هدروأ امف . ءايشألا نيبتت اهدضبو : ليق اك « هدضب فرعي ءىشلاو « اهرون

 . نم ام ردق كفرعيل ؛ كلذ امنإف  ةقرفلاو رجهلا ىلايل ىف ةبيغلاو ةبجحلا تاملظ نم

 ةغباس معن كلذ عيمجف «'ةلصولاو ةبرقلا ةيابن ىف روضحلاو ىبجتلا راونأ نم كيلع
 , كلذب كنم ملع ريغ نم « كيلع

 . ةمعن ةمقنلا نوككت دقو « رشلأ نم ريخلا ىقأي دق
 هللا كفرعيل  تالفغلاو ىصاعملاو تاوهشلا نم كيلع دري ام نوكي دقف « معن

 ةيادهلا نم لبق نم كيلع هب لضفت ام ردق  اهدورو لاح  ىلاعتو هناحبس

 ةمعن كلت نوكتف « كلذ ىلع هللا دمحتف « هيلع لابقإلاو « راونالاو قيفوتلاو

 هيف

 . تالفغلاو ىصاعماو تارهشلا : دارملاو «رونلا دض : ةملظ عمج : ملظلا (1)
 هدابع ىلع هللا نمو « ةبيط ةمعن هيلع معنأ : انه هيلع نم : لاقي : : رم 1: : كيلع هب نم ام ردق كفرعيل ( ؟:)

 . نانملا وهف

 وألا نم لبق نم كيل هب معو ءب لفت ام ردق اهدورو لاح ىلاعتو هئاحبس هللا كفرعيل ىأ ؛

 . اهيلع هدمحتف « هيلع لابقألاو

1/1/ 



 باجعألا نم كنم ثدح ام ببسب س كيلع ملظلا كلت دورو نوكي دقو

 هذهو ىقيقحلا اهعضوم كسفن عضتو « كردق فرعتل « كيلع اهدروأف « كتعاطب

 قفوتال نيح « كل اناحتماو ةبوقع « كيلع ىلاوتت ىتلا ملظلا هذه نوكت دقو
 . كسفن نم ريصقتلا دقتعت الو ةبوتلل

 تالفغلاو تاوهشلاب دبعلا ءالتبا : هحرش ىف ( قورز ) خيشلا لاق

 ترُتأ اذاف : ابيرقت نوكي ةراتو « ابيدأت نوكي ةراتو « ادرط نوكي ةرات  ىصاعملاو

 ترُمثُأ اذاو « ابيدأت تناك  اريكذتو اراسكنا ترمثأ اذاو « ابيرقت تناك  هتبانإ
 . ( ادرط تناك اهب اقلعت
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 ' ناتئاملا ةمكحلا

 : هللا. ءاطع نبا لاق

 امم َكِلَذ َناَف  'ةكرْكش ٍقوقُحب مايقْلا ْنَع '” معلا ُتاَدِراَو كشهذئ الو

 . ”"كرذُق ٍدوُجو ْنِم طحت

 : ذابع نبا لاق

 ,« اهركشب مايقلا نع كشهدت نأ ىغبني الف « كيلع ىلاعت هللا معن تفدارت اذا

 هللا نإف « هكرتتف هب كل لبق ال نأو « كلذ ةيفوت نع كسفن رجع ىرت ثيح نم

 نسح نم كدهشأو « اريثك كنم ليلقلا لعجو « كرمأ ىلعأو « كردق عفر ىلاعت
 َمِلَف « كردق ةعفرو « كتدايس مظعب نذُّؤي ام هيلا كلاعفأ ةبسنو « كل هيلوت

 مايقلاو « ركشلا نع ةزجاع اهارتف ؟! اهردق نع اهطحتو ؟! اهفح كسفن سخبت

 ىف رمألا نأك « بجو امب ركشلا نم نايتالاو « بدألا هجو ىلع ال رمألا ىضتقمب

 ش ظ . ! اهيلإ كلذ

 لضفأ هلل دمحلاو الا ةمعن نم ام : هنع هللا ىضر هللا دبع نب لهس لاق

 بجوتسي ركشلا نأل « ىلوألا نم لضفأ  دمحلا اهب مهلأ ىتلا ةمعنلاو « انم

 ' . ديرما

 اهقوفو « ةمعن اهتحتو الا ةرعش هيف سيل مدا نبا . ىهلإ : مالسلا هيلع دواد رابخأ ىفو
 ْ ؟! كقفاكي نيأ نمف ! ةمعن

 )١( كيلع ةفدارتملاو ةعباتتملا ىأ ةدراولا معنلا : معنلا تادراو .
 )١( اب لضفتملا وهف « اهيلع ىلوملا ركش ىأ : كركش قوقحب .

. 
كشلا كرت نأ ىأ : كردق دوجو نم طحي امم كلذ نإف

 كردق نم طي  ر
© 
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 ركش نإو « ريسيلاب ىضرأو « ريثكلا ىطعأ ىنإ . دواداي : هيلا ىلاعت هللا ىحوأف

 | !؟ ىنمف  ةمعن نم كب ام نأ ملعت نأ : كلذ

 ترثك ضرأب ىنإ : هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع لامع ضعب بتكو
 ! ركشلا فعض لبق نم ىلع تقفشأ دقل ىتح « معنلا اهيف

 !-تنأ امف « هللاب ملعأ كنأ كارأ تنك فِ : رمع هيلا بتكف

 لضفأ هدمح ناك مالا  اهيلع هللا دمحف « ةمعن دبع ىلع معني مل ىلاعت هللا نإ

 دقلو ) : ىلاعت .لاق « لزنملا هللا باتك ىف الا كلذ فرعت ال تنك ول « هتمعن نم

 هدابع نم ريثك ىلع انلضف ىذلا هلل دمحلا الاقو املع ناميلسو دواد انيتآ
 ١ اق نينمؤملا

 تحتفو اهواج اذا ىتح « ارمز ةنجلا ىلا هير وقتا نيللا قيسو ٠ : عت لاق

 ءامحلا اولاقو . نيدلاخ اهولخداف « بط مكيلع مالس : اهتتزخ مهل لاقو م اهباوبأ

 . ملا . . . "”هدعو انقدص ىذلا هلل

 . ةنجلا لوخد نم مظعأ ةمعن ىأو

 هلا ةمعن اودعت نإو « ىصحت الو دعت ال ( ةريثك معنب « هدابع ىلع هللا معنأ

 ( نورصبت الفأ مكسفنأ فو ) . ( اهوصحت ال

 ردابتلف لجو زع ب همعنب ارومغم كسفن تدجو اذا  نمؤملا دبعلا اهيأيف

 كيلع هب معنأ اميف معنملا قحب مايقلا نع ناوتت الو « معنلا هذه ىلع هركش ىلا

 , كردق هللا عفر دقف « ركشلا كتب اهردق نم طحت الو ءاهقح كسفن سخبت الو

 هلف ةنسحلاب ءاج نم 9 « اريبك ءازج هيلع كلل رخداو « اريثك كنم ليلقلا لعجف

 , ( اهلاثمأ رشع

 (مكتديزأل متركش نال معنلا ديزي ركشلا نأ م

 . لمثا ةروس نم ١١ ةيا )١(
 . رمزلا ةوس نم ال4 الا“ ةيآ (١؟)
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 كبر ةمعنب امأو » ةمعنلاب فارتعالاو « اهيف هللا قحب مايقلا : معنلا ركش نمو

 ش .. ( ثدحف

 نمف ةمعن نم مكب امو ١ ركشلا نم عون هللا دنع نم اهنأب رارقإلا نأ ام
 رخآو ١ . « نيملاعلا بر هلل دمحلا و اهيلع هللا دمح  ةمعنلا ركش نم كلذك . « هللا

 انثروأو ٠ هدعو انقدص ىذلا هلل دمحلا اولاقو ١ نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد

 . ( نيلماعلا رجأ معنف « ءاشن ثيح ةنجلا نم أوبتن « ضرألا

 نسما



 نيتئاملا حب ةيصاحلا ةمكحلا .
 : هللا ءاطع نبا لاق

 '"لاَضعْلا ُءاَدلا َوُه 2" بْلَقْلا نم ىوَهْلا ةوالخ ْنُكَمك ١

 : دابع نبا لاق

 اهبجوأ ىتلا « هضارمأل ةيودألا ىه هذهو « نيقيلاو ةفرعملاو نامبالا لع بلقلا

 كلذلف « لحم ءاودلل قبي مل  بلقلا نم ءادلا نكمت اذإف « ةوهشلاو ىوهلا دوجو

 . ةؤرب رذعتو « ُهرمأ لضعأ

 ( بلقلا ىوهو « سفنلا ىوه : نيمسق ىلع ىوملا ةوالحو»
 سبالملاو براشملاو لكاملا ةوالحك : ةيمسجلا ابتاوهشل عجري : سفنلا ىوهف

 . نكاسملاو

 . زعلاو ةسايرلاو هاجلا بحك : ةيونعملا هتاوهش وه : بلقلا ىوهو
 ناطوأ :نم رارفلاب هجالع نكميو « بيرق هرمأف  سفنلا ىوه جالع امأف

 . رايخالا ةبحصو دهرزلاو « كلذ

 , ةكردملا هتذل : ىوهلا ةوالح . ةيويندلا تاوهشلا وهو ء ىوهملا : هب دارماو ءسفنلا ليم : ىوهملا

 . هيف اهخوسر : بلقلا نم اهنكمتو « نادجولاب
 , هل بط ال لاضع ءاد : لاقي . هؤافش بعضي و هّؤرب رذعتي ام وه : لاضعلا ءادلا(١5
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 ىذلا لاضعلا ءادلا وهو « بعص وهف  نكمت اذا بلقلا ىوه جالعامأو

 انكمت الا ءاودلا هديزيالف « هجالع نع مهسبحو ( مهزجعأ ىأ « ءابطألا لضعأ

 كلذ ىلا راشأ اك « ةطساو ريغب وأ ةطساوب ةقباس ةيانعب « ىلإ دراو هجرحي امنإو
 قوش وأ « جعزم فو الا بلقلا نم ةوهشلا جرخي ال » : هلوقب ( هللا ءاطع نبا

 ( :قلقم

 ( ممهلا ظاقيا ١ ىف « ةبيجع نبا » هلاق امث )

 اذا ىومملا لاوز نم رسيأ  رفاظألاب لابجلا تحن ١ : مهضعب لاق دقو اذه

 ىلع هللا هلضأو « هاوه هحلا ذختا نم تيأرفأ ١ : لوقي ذا مظعلا هللا قدصو ( نكمت

 « هللا دعب نم هيدهي نمف « ةواشغ هرصب ىلع لعجو « هبلقو هعمس ىلع ممخو ملع
 ( ةيئاجلا ةروس نم 7 ةيا ) ( نوركذت الفأ
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 نيتئاملا دعب ةثلاثلا ةمكحلا

 ظ ظ : هللا ءاطع نبا لاق

 لَمَعْلا : َكرئْشُمْلا َبْلَقْلا ٌُبِحُيال َكِلَّذَك  كرتثُمْلا َلَمَعْلا ُبِحُي ال اَمَكو
 « هْيَلع ُلبقُي ال ُكرئْتُمْلا ُبْلَقْلاو , ُهلَبقَي ال ُكرَتْشُمْلا

 : دابع نبا لاف
 ةبحم هيف ىذلا وه كرتشملا بلقلاو « عنصتلاو ءايرلاب بوشملا وه كرتشملا لمعلا

 هبحاص رظنب لتعم كرئشملا لمعلاف « هيلع داتعالاو ء هيلا نوكسلاو ىلاعت هللا ريغ

 . هسفن ىلا هبحاص رظنب لتعم كرتشملا بلقلاو « سانلا ىلا

 بلقلاو « هنم صالخالا دقفل « هيلع بيني الو « هلبقي الو هبحي ال كرتشملا لمعلاف

 . هيف قدصلا دوجو مدعل « هنع ىضري الو « هيلع لبقي الو « هبحي ال كرتشملا

 اباثم « ىلاعت هلل ابوبم ناك  قدصلاب هلاوحأو « صالخالاب هلامعأ ححص نمف

 , الف الاو « هنع ايضرم

 نوكي نأو « ميركلا ههجول اصلاخ لمعلا نوكي نأ بجي ىلاعتو هناحبس هلل

 . هناحبس هل اصلاخ كلذك بلقلا

 بلط وأ بجعلا وأ عئصتلا وأ ءايرلاب بوشملا  كرتشملا لمعلاف « اذلو
 . هيف هصالخا مدعل « هيلع هبحاص هللا بيثي ال  ضوعلا

 ؛ هيلع دمتعيو « هيلا .نكسيو « هللا ريغ بحي ىذلا كرتشملا بلقلا كلذكو

 . هنم قدصلا دوجو مدعل « هبيثي الو « هبحاص نع هللا ىضري ال .
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 ,؟ ةيآ نم ) « صلاخلا نيدلا هلل الأ . نيدلا هل اصلخت هللا دبعاف ) : ىلاعت لاق

 ( رمزلا ةروس نم *

 كرشي الو « احلاص المع لمعيلف  هبر ءاقل وجري ناك نمف ) : ىلاعت لاقو

 . ( فهكلا ةروس نم ١١١ ةيا ) ( ادحأ هبر ةدابعب

 المع لمع نم « كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ ) : ىلاعت هللا لوقي ثيدحلا ىفو

 . ( هكيرشو هتكرت  ىريغ ىعم هيف كرشأ



 رمد دو 5 مريع يس سا هك را حدر هد 4 م
 نحمي ال  بتاقوالا قوقحو «٠ اهواضق نكمي  بتاقوالا ىف قوقح »
 همس ىف سك يوكل وف ياس يم و هني طم وب ع سم ىلع م سك 10
 َفْيُكَف ؛ ٌديِكأ ْرْمأَو , ٌديدَج ٌنَح هيف َكِيَلَع هَلَو الإ ُدِرَي ٍِتْقَو ْنِم ام ْذِإ ؛ اَهُواَضَق

 4 00 مجم 0 ما يه 3 2 14 ّ

 ( ؟! هيف هللا قحح ضقت َتْنَأَو , هرْيغ ٌقَح هيف ىضفت .

 : دابع نبا لاق

 مايصو ةالص نم ةرهاظلا تادابعلا فئاظو ىه « تاقوألا ىف ةنئاكلا قوقحلا

 ذا ءرخآ تقو ىف هؤاضق هنكمأ  نيعملا هتقو ىف ابنم ءىبش هتاف نمف « امهريغو

 قوقحلاو « قوقحلا كلت نم هتوفي ام هيف كردتسيف « بحر لاحم كلذ ىف هل لعج دق
 تادراوو « دبعلا لاوحأ اهيضتقت ىتلا ةنطابلا تالماعملا ىه  تاقوألا ىلا ةفاضملا

 . كلذ نم هيلع وه ام دبع لك تقوو « هيلع ةنولتملا هبلق

 دنع دبع لك ىلع ىلاعت هلل ذا « هيلع هدورو دنع كلذ عيمج قوقحب بلاطم دبعلاف

 نأ الا هعسي الو « ديكأ رمأو ديدج قح هيلع دري دراو هب لحي لاح لك

 . كلذ هنكمي الو . هئاضقل الاجم دجي مل هتاف ناف . كاذ ذا هيفوي

 :هنكمي ال ىتلا قوقحلا كلت .ةاغارمب موقي ىتح ؛ هبلقل ابقارم نوكي نأ دبعلا ىلعف

 : . تنتاف نا اهؤاضق ٠

 سماخخ ال « ةعبرأ دبعلا تاقوأ : هنع ىلاعت هللا ىضر ىسرملا سابعلا وبأ ىديس لاق
 ةيدوبعلا نم مهس اهنم لك ىف كيلع هللو « ةيصعملاو ةعاطلاو ةيلبلاو ةمعنلا : اهل

 . ةيبوبرلا مكحب كنم قحلا هيضتقي
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 مايقلل هقفوو « اهل هاده نأ هيلغ هللا نم هنا دوهش هليبسف  ةعاطلا هتقو ناك نمف

  ةيلبلا هتقو ناك نمو « هللاب بلقلا حرف وهو « ركشلا هليبسف  ةمعنلا هنقو ناك

 نم قتشم ربصلاو « هللا نع سفنلا اضر اضرلاو « ربصلاو ءاضقلاب اضرلا هليبسف

 ماهسل اضرغ هسفن بصني رباصلا كلذكو : ماهسلل ضرغلا بصن وهو « رابصألا

 . برلا ىدي نيب بلقلا تابث ربصلاو « رباص وهف اهل تبث ناف « ءاضقلا .

 مِلُظو « ربصف ىلعباو , ركشف ىطعأ نم » : هلع لوسر نع ثيدحلا :فو
 ؟ هللا لوسر اي هل اذام : اولاقف « يع هللا لوسر تكس مث « رفغتسلاف َملَظَو « رفغف

 :نودتهملا مهو ةرخآلا ف نمألا مهل ىأ 0 نكودتهم مهو نمألا مه كقلوأ : : لاقف

 . ايندلا ىف

 , ادودحم اتقو ال هللا نيع ىتلا تاعاطلا ىه  تاقوألا ىف ىتلا قوقحلا

 . اهؤاضق نكمأ  اهنقو جرخ نإف « سمخلا تاولصلاك

 : هعسو ردق ىلع لك « هتدهاشم وأ , قحلا ةبقارم ىهف  تاقوألا قوقح امأو

 . ( اهاتا ام الا اسفن هللا فلكي الو . ( اهغسو الا اسفن هللا فلكي الو

 بجيو الا  ةظحل نم امف « اهؤاضق نكمي ال  اهتقو تاف اذا قوقحلا هذهو

 لكف . هاضرو هبرق ىلا كلصوي امب «ابيف الغتشم « هلل الماع نوكت نأ اهيف كيلع

 هل ءاضق الف  تاف نإف « قح هل تقو

 نح ىف ارذعتم نوكي نأ داكي م ىلع تاقوألا قوق مايقلا نأ ملعاو

 ( هردق قح هللا اوردقامو ) : ىلاعت لاق . رشبلا

 . ( ممم ظاقيا ىف ةيجع نبا لاق ام )  ءاشب نم هتمحرب صتخي و دق هللا نكل
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 نيتئاملا دهب رشع ةيداحلا ةمكحلا

 : هللا ءاطع نبا لاق

 ١ ْنَع َكاَهْنَو , ِهذهب َكَرَمأ اَمّنِإَو . َكُتيِصْعَم ُةررصَت لَو , كّفعاَط ُهْعقنت ال هَذهِ 
 ( َكِيَلَع ُدوْعَي اَمِل

 : دابع نبا لاق

 الف ء« ضارغألاو ضاوعألا نع هزنم هنأل ؛ نيلماعلا لامعأ نع ىنغ ىلاعت قحلا

 حلاصملا نم كيللع دوعي امل « كابنو كرمأ امناو « كتيصعم هرضت الو « كتعاط هعفنت

 « هيلع باجيا ريغ نم « هنم لضفتلا ليبس ىلع كلذو . ريغ ال « نيرادلا ىف عفانملاو

 انج ىلا نوداقي موق نم كاي بجع ٠ : ءلوق دنع ىنعلا اذه لعادبتلا مدت دقو

 ( لسالسلاب
 ؛ ابوجو ءىشب دابعلارمأت مل هللا نأ : هللا كلمحر ملعا : ندلا فئاطل ىف لاق

 « ءىش كرت مهنم ضتقي لو « رمألا كلذ ىف مهل ةحلصملاو الا  ابدن مهنم هيضتقي وأ

 « ابدت وأ ء.ابوجو هكرتب مهرمأ ام كرت ىف مهل ةحلصملاو الا  ةهارك وأ اميرحت

 حلاصم ةياعر هللا ىلع بهي هنإ : منا قير نع ب فدع نم لغ © لوقت انساو

 ليبس ىلع هدابع عم اهلعف رمتسملا هتعرشو قحلا ةداع كلذ : لوقن لب ٠
 ٠ ! هدابع حلاصم ةياعر هللا ىلع بجي اولاق اذا ىرعش تيلف ؛ 0

 هيلا بودنم وأ بجاو وه ا لك انيأرف انرظن اذا مث ؟ هيلع بجوملا وه نمف

 . هنع ةقرفتلا نمضتي  هوركم وأ هنع .ىبنم .لكو « هللا لع عمجلا مزلتسي
 . عمجلا بابسأ يه تاعاطلا نكل « هيلع عمجلا دوجو هدابع نم هللا بولطم اذاف
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 ىب+ كلذلف ؛ اهلئاسوو « ةقرفتلا بابسأ ىنه ةيصعملاو « اهب رمأ كلذلف ؛ هلئاسوو

 . اهنع

 اقع
 ٠

 « ءىش لك هيلا رقتفم « ءىش لك نع ىنغ  ىلاعتو هناحبس قحلا
 0 ( ديمحلا ىنغلا وه هللاو « هللا ىلا ءارقفلا متنأ سانلا اهبأي ) ىلاعت لاق
 نيعئاطلا هعاط هعفنت ال. هناش لج وهو . ( رطاف ةروس نم ١ ه

 مح نإ 5 هيلا دابعلا برقيل ؛ ةعاطلاب رمأ امو , نيساعلا ةيصمم هرضن الو ١
 . ( فارعالا ةروس نم 0 ةيآ نم ) « نينسحملا نم بيرق هللا |

 . دابعلاب ررضلاو « هللا نع دعبلا نم اهيف امل ؛ ةيصعملا نع ىبنو

 اهنم ىنجي هل هتعاطو « هلل هتيدوبعو « امئاد هللا ىلا رقتفم دبعلا

 ايندلا ىريخع اهب رفظيو ( ةمحرلا تاحفل 0 ضرعتيو دئاوفلا مظعأ

 . ةرخآلاو

 ديزي ال ٠ هنأ ملعتاو « ةعاطلا ةمعن ىلع كير  دبعلا هيأ ركشتلف

 . « هنع ربدأ نم رابدإ هزع نم صقني الو « هيلع لبقأ نم لابقا هزع ىف
  مكدجو إو ءكرخاو مكلوأ نأ ول » : ىسدقلا ثيدحلا ىفف

 نأ ولو « ائيش ىكلم ىف كلذ دازام  دحاو لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك

  دحاو لجر بلق رجفأ ىلع اوناك - - م مرخأو مكلوأ

 حا



 نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةنماثلا ةمكحلا
 : هللا ءاطع نبا لاق

 نع الإ عطاوتلا أ ذإ : أقع ريكتملا وهف  "اعئاوت هبفنإ تبنأ نم م ما 8 00 رس م5 1 9 ّ 7 حب
 . "اقع ٌربَكَتُمْلا تلأق  '"ةَعْفر كسفنل تن ىَتَمُف ةَعْفَر م 5 1 مالا 2 7 َ 0 م وعرب

 : دابع نبا لاق

 ناكل  ةمودعم تناك ول ذا « ةلاحم ال ةعفرلا دوجو ىضتقي  عضاوتلا تابثا

 دوجوب الا  ربكتلا دبعلا نع ىفتني الو «ادوجوم اتباث ..ةعضلا وهو « اهدض

 . هسفن ىف تباث هنأل « دبعلا نم تابثالا ىلا جاتحي ال ةعضلا دوجوو « ةعضلا

 « ةرورضلاب 'ربكتلا دوجو هنع ىفني ال  هسفنل دبعلا هتبثأ ىذلا عضاوتلاف

 راكأو « ةعضلا نم لعافت - اولا نا + كلي نذؤت - عضاوتلا ةظفل نإف اضيأر

 .٠ كلذ ريغو و تواقاو را عشا

 . كلذ

 )١( طوقسلا ديرت تنأو « ةعفرلا ديرت ىهف ءاهطوقسو اهعضو خف سفنلا ةدهاجم وه : عضاوتلا .
 عضاوتم هنأ هلابب رطخخ نم ىأ : اعضاوت هسفنل ثبثأ نم ,

 ةعفر دوهش نع الا ائشان هسفنل هتبثأ ىذلا عضاوتلا سيل ىا : ةعفر دوهش نع الا عضاوتلا سيل اذا «« ,

 ربكتلا نيع وه كلذو « اهنع لزانت هنأو ء اهقحتسي ناك .

 ( اعضاوت كسفنل تبثأ ىتمف : خسنلا ضعب فو ) عضاوتلا تابثإ نمض ىف ىأ : ةعفر كسفنل تبثأ ىتمف ( ؟)
 .. هللا قلخخ ىلع ادئاز اردق كسفنل تلعج كنأل : اقح ربكتملا تنأف ( 8
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 ىفتني نأِب « طقف ًاراهظإ ال « ةقيقح كلذب فصتي نأ وه اما  دبعلا نم بولطملاو
 . ةتبلا دوجو هل نوكي الو « ربكتلا نم دبعلا أربي ذثنيحو « ةيلكلاب ةعفرلا دوجو هنع .

 : اح ربكتملا وهف  اهردق نود تعضاوت اهنأ ىأرو « اعضاوت هسفنل تبثأ نم

 . الوأ ا ةعفر نع الا سفنلل هتابثاو « عضاوتلا سيل ذإ

 « كنم نسحأ وأ « كلثم اهلك ءايشألا ىرت ىتح « اعضاوتم نوكت ال تنأو

 | | . ةميق الو ةبترم كسفنل ىرت الأو

 ىقيقحلا عضاوتملاو « لماكلا عضاوتلا ىلا ةيلات ةمكح ىف هللا ءاطع نبا راشأ دقو

 نكلو « عنصأ ام قوف هنأ ىأر  عضاوت اذا ىذلا عضاوتملا سيل ١ : لاق ثيح

 ( عنص ام نود هنأ ىأر  عضاوت اذا ىذلا عضاوتملا

 رش وه نم قلخلا ىف نأ رظني دبعلا ماد ام : هنع ىلاعت هللا ىضر ديزي وبأ لاقو

 الاح هسقنل ري مل اذا : لاق ؟ اعضاوتم نوكي ىتمف : ليق . ربكتم وهف  هنم
 ٠ ظ . اماقم الو

 , عضاوتلا فرشلا'امئاو « ىوقتلا مركلا امنا ) : هلم هللا لوسر نع ثيدحلا ىفو

 اذا . ةمايقلا موي ربامملا باحصأ مه  ايندلا ىف نوعضاوتملاو « نيقيلا ىنغلا امثاو

 « ةعفر الا دبعلا عضاوتلا ديزي الو « ةعباسلا ءامسلا ىلا هللا هعفر دبعلا عضاوت

 اذاو « محل اوعضاوتف  ىتمأ نم نيعضاوتملا متيأر اذاو « هللا مكعفريل ؛ اوعضاوتف

 . مهب راغصو مهل ةلذم كلذ ناف ؛ مهيلع اوربكتف  ىتمأ نم نيربكتملا متيأر

 لفسأ وه ىشميو « هل عسوي  قيرطلا ىف بلك هضراع اذا نيفراعلا ضعب ناكو و

 . هل بتذ ال بلكلاو « بونذلا ريثك ىنأل ؛ ةماركلاب ىلوأ وه : لوقيو « هنم

 هحرش ىف دابع نبا هركذو ( ممهلا ظاقيإ ىف ةبيجع نبا هلاق امم )



 نيتئاملا دهب نوتسلا ةمكحلا
 : هللا ءاطع نبا لاق

 ١ 5 * صرو؟ هدرا ىف 41 د را

 "”ىلاعت ملا نت ْنِم "!ِنمْزلا نم ٍريِسَي ىف َكَرْذأ  'هِرْمُع ىف هل كروب ْنَم
 ا ( ةَراَشإلا ُهَقَحْلَت الو : «©ةَراَبعْلا ِرِئاَوَذ تخت لخ ذي الام

 : دابع نبا لاق

 هتاقوأ مانتغا ىلع هلمحي ام ةظقيلاو ةنطفلا نم دبعلا قزري نأ .. رمعلا ىف ةكربلا

 غرفتسيو « ةيندبلاو ةيبلقلا لامعألا ىلا ردابنف « هتاوف ةيشخ « هناكما ةصرف زاهتناو
 هيلع قرشيو « ةيهلالا حنملا نم هيلا لصي كلذ ءانثأ ىفو « ةيلكلاب هدوهجم كلذ ىف

 ىف كلذ لكو « هيلا ةراشالا ىبتنت الو « هنع ةرابعلا زجعت ام  ةينابرلا راونألا نم

 ؛ رهش فلأ ىف هريغل عفتري الام  الثم رهش ىف هل عفتريف « ريصق رمعو ؛ ريسي نمز

 . رهش فلأ ىف لمعلا نم ريخ  اهفداص نمل ابيف لمعلا « ردقلا ةليل ةلزنمب
 . ردقلا ةليل ةلزنع فراعلل ةليل لك ءاملعلا ضعب لاق
 اهلك هلل دمحلاو  انتاقوأ : لوقي « هنع هللا ىضر سرملا سابعلا وبأ ىديس ناك

 ظ . هتدم ةدايزو « هليوطت ال « رمعلا ىف ةكربلا وه اذهف ردقلا ةليل

 . فراعملاو مولعلاو لاوحألاو لامعألاب نوكت رمعلا ةكربو . كرادتملا ريخلا : ةكربلا )١(

 . هالوم ىلع لابقالا هقزر  هرمع ىف ةكربلا لزني نأ هللا دارأ نم ىأ : هرمع ىف هل كروب نم

 تاف ام كتلفقيب ريصقلا كرمع ىف كردت نأ رمعلا ىف هكربلا نأ ىأ .. , حلا . . . نمزلا نم ريسي ىف كردا ( ؟)

 ش ش . هتلفغب ليوطلا هرمع ىف كريغ
 , ماعنإلاو ناسحالا : ةئم عمج . هب نتميامو « هئاسحاو هلضفو همعن : هللا ننم ( ")
 , هترثكل ةرابعلا هب طيحت الام ىأ : ةرابعلا رئارد تحت لدي الام ( ؛)
 . هئافصو هتقرل ةراشالا هيلا لصت ال ىأ : ةراشالا هقحلت الو ( ه )

 ناك



 . ( رمعلا ىف ديزي ربلا » : ربخلا ىف ىورام ليوات ىف ىنعملا اذه ليقو

 ببهقعت

 رمعلا ىف ةكربلا تسيلو « هيف ةكربلاب ةربعلا امنإو « رمعلا لوطب ةربعلا تسيل

 نمف . ةيهلالا ةيانعلا نم هبحصي امب هيف هكربلا امنإو « هنامزأ .لوطو « همايأ ةرثكب

 لامعألا ىلا ردابيو« هتاقوأ منتغيف « ةظقيو ةنطف هقزر  هرمع ىف هل هللا كراب

 . هتاعاس عيمج ىف ةحلاصلا

 رجعت ام هيلع هللا هب نتمي امه  ريصق رمعو « ريسي نمز ىف كردي اذهبو
 . هئافصو هتقرل « ةراشألا هيلا لصت الو « هفرشو هترثكل ةرابعلا هنع

 هريغل عفتري ال ام  ةحلاصلا لامعألا نم هيلايل نم ةليل لك ىف هل عفتري ذئتيحو

 . فلأ ىف لمعلا نم ريت اهيف لمعلا « ردقلا ةليل لثم هيلايل نوكتف « رهش فلأ ىف

 30 . رهش

 - تلق نإو « ليوط كرمعف  حلاصلا لمعلاو هتعاطو « هللا ركذب كتاقوأ ترمع اذإف

  حلاصلا لمعلاو « هيلا برقتلاو « هللا ركذ نع لغاوشلا كتلغش نإو « همايأ

 . همايأ تلاط نإو « ريصق كرمعف

 : لاقف همكح ىدحإ ىف ( هللا ءاطع نبا ١ ىنعملا كلذ ىلا راشأ دقو

 ةريثك « هداما ةليلق رمع برو « هدادمأ تلقو «هدامآ تعستا رمع برو

 .00 هدادمأ

 سيلا





 نيفلاسلا نيملسملاو برغلا ةرقابع ثارت حبصأ
 لايجألا مهف نع اصيغب , هتيمهأو هتميق هلع
 . نم ةعرسلا رصغل ةدقغهملا فورظلل ةجيتن « ةديدجلا
 . هيجوتلا رصاصم محازتو  ةفاقثلا لئاسو عراصت .ثيح
 هذه ةخباتم نع تقولا قيضو تارصقلا فالتخاو

 ةررقملا جهانملا راصحتاو ةيلصألا اهتروص هف لامعألا
 1 . اهزماجتت ال ةنيغب بتك هف

 . « ثاوتلا بيرقت : ةلسلسب انمامتهأ ناك اذه نمي
 هف . ةرهشلا ةعئاخلا ةريبكلا تافلؤملا غضول ةلواحم
 ةعومجمب ةناهتمللاب . ىارقلا نم ةبلاغلا ةرثكلا لوأنتم

 مهبع هلوتت . نيصصختملاو ءعاملغلا نم ةزيمتم
 ... رصغلل ةيركفلا .تاجايتحللا ةاغارم خم . اهبيرقت

 “م

 2  رشنلاو ةمجرتلل مارهالا زكرم

 . ةرهاقلا  ءالجلا ش

 رصم - ةرفهأقلا ةيراجتلا مارهألا عياطم


